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สาส์นจากประธานกรรมการ 
 

เรียน   ผูถื้อหุน้ 
 

ในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการบริษทั ทรอปิคอล แคนนิ#ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ผมมีความ
ยนิดีอยา่งยิ#งที#จะนาํเสนอผลการดาํเนินงานและงบการเงินของบริษทัและกลุ่มบริษทัประจาํปี  2559  ต่อ 
ทุกท่าน 
 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 

 

ในปี 2559 เป็นปีที#มีความทา้ทายอย่างยิ#ง กลุ่มบริษทัประสบกบัผลขาดทุนหลงัหกัภาษีแลว้เป็นจาํนวนเงิน 
67 ล้านบาท เมื#อเปรียบเทียบกับผลกาํไรสุทธิหลังหักภาษีเป็นจาํนวนเงิน 180 ล้านบาทในปีก่อนหน้า 
ยอดขายรวมลดลงเมื#อเทียบกบัปีก่อนหนา้ ปัจจยัหลกัเกิดจากปริมาณการขายผลิตภณัฑ์ทูน่าที#ลดลง สาเหตุ
มาจากการความตอ้งการของตลาดทูน่าที#ซบเซาลง โดยเฉพาะอย่างยิ#งจากตลาดดั?งเดิม เช่น สหรัฐอเมริกา, 
สหภาพยุโรป, ออสเตรเลีย, แคนนาดา และตลาดอื#น ๆ การเคลื#อนไหวในทิศทางที# อ่อนตัวลงและ
เปลี#ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของค่าเงินในตลาดดงักล่าว ส่งผลใหค้วามตอ้งการลดลง 
 

การเพิ#มขึ?นอยา่งรุนแรงของราคาวตัถุดิบทูน่าจากที#เคยอยูที่# 1,000 เหรียญสหรัฐต่อหนึ#งเมตริกตนั ในปีก่อน
หนา้นั?น มาเป็น 1,600 เหรียญสหรัฐต่อหนึ#งเมตริกตนั ส่งผลให้สัดส่วนของกาํไรขั?นตน้ลดลง อีกทั?งบริษทั
ยงัไม่สามารถปรับราคาขายขึ?นไดต้ามตน้ทุนราคาวตัถุดิบทูน่าที#เพิ#มขึ?น  ในระหวา่งปี บริษทัไดน้าํแผนการ
บริหารตน้ทุนและการเพิ#มพูนผลผลิตมาใชเ้พื#อช่วยบรรเทาผลกระทบที#เกิดขึ?นจากยอดขายที#ลดลงและการ
เพิ#มขึ?นของตน้ทุนการขาย 
 

ในปี 2559 ผลประกอบการของบริษทัยงัคงไดรั้บผลกระทบจากการลดลงของมูลค่าการลงทุนในบริษทัร่วม
เป็นจาํนวนเงิน 11 ลา้นบาท 
 

แนวโน้มอนาคต 
 

การคาดการณ์สําหรับปี 2560 นั?น ปริมาณความตอ้งการที#ซบเซายงัคงปรากฎอยู่ในตลาดอเมริกาเหนือและ
สหภาพยุโรป แต่ความตอ้งการนาํเขา้สินคา้อาหารทะเลบรรจุกระป๋องยงัคงมีความเป็นไปไดใ้นตลาดอื#น ๆ 
นอกเหนือจากอเมริกาเหนือและสหภาพยุโรป บริษทัจะมุ่งเน้นและสร้างฐานการตลาดที#เขม้แข็งในตลาด
ดงักล่าวที#นอกเหนือจากอเมริกาเหนือและสหภาพยุโรป และคาดว่าจะสามารถขายสินคา้ไดใ้นปริมาณมาก 
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เพื#อกระตุน้ผลประกอบการในปีที#จะมาถึงโดยการส่งออกไปยงัตลาดดงักล่าวให้มากยิ#งขึ?น  การขยายฐาน
ลูกคา้ใหม่ การออกผลิตภณัฑ์ใหม่ และการนาํเสนอประเภทของสินคา้ที#หลากหลาย จะเป็นแกนหลกัของ
การเติบโตของบริษทั 
 

เงินปันผล 

 

คณะกรรมการมีจุดมุ่งหมายที#จะรักษานโยบายการจ่ายเงินปันผลที#มีความคงที#ให้กบัผูถื้อหุ้น ในขณะที#รักษา
ความสมดุลยร์ะหว่างผลตอบแทนด้านการเงินให้กับผูถื้อหุ้นและการเติบโตด้านการลงทุนในระยะยาว
คณะกรรมการยงัคงให้ความมั#นใจในอนาคตของบริษทั และมีความเห็นให้จ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวน 0.10 
บาทต่อหุน้ 

 

คาํขอบคุณ 

 

ในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการ ผมขอแสดงความชื#นชมอย่างจริงใจต่อคณะผูบ้ริหารและพนกังานทุก
ท่าน สาํหรับความมุ่งมั#น  ความซาบซึ? ง  การทาํงานหนกั และการทุ่มเทที#ประเมินค่ามิได ้ ในการดาํเนินกล-
ยทุธ์เพื#อที#จะรองรับความเจริญเติบโตของบริษทัภายใตส้ภาวการณ์ที#ยากลาํบากเช่นนี?   
 

ผมขอขอบพระคุณผูถื้อหุ้นที#อยู่เคียงข้างกันมา ลูกค้าที#ทรงคุณค่า และสถานบันการเงิน สําหรับการ
สนบัสนุนดว้ยดีตลอดมา 
 
 

 
 
 
 

ดาโตะ๊ ซรี ตนั บุน ปิน 
ประธานกรรมการ 
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Chairman’s Statement 
 

 

Dear Shareholders, 

 

On behalf of the Board of Directors of Tropical Canning (Thailand) Ltd, I am pleased to 

present to you the financial and operating performance of our Group and Company for 2016. 

 

Financial Performance Overview 
 

Year 2016 was a year of significant challenges, the Group suffered a net loss after tax of Baht 

67 million as compared to net profit after tax of Baht 180 million in preceding year. The total 

sales revenue decreased as compared to preceding year mainly due to lower sale volume in 

tuna products as a result of sluggish market demands particularly from the traditional markets 

such as USA, European Union, Australia, Canada and others markets. Weakening and 

volatile movements of currency in those markets also caused the drop in demands. 

 

Drastic increase in tuna raw materials price from the low of USD1,000 per metric ton in 

preceding year to USD1,600 per metric ton had contributed to lower gross profit margin as a 

result of the Company not being able to increase the selling price in tandem with the increase 

in raw materials costs.During the course of the year, the Company applied cost management 

and productivity improvement plans to mitigate full impact of lower sales and increasing 

selling costs. 

 

Year 2016 financial performance of the Company also affected by diminution in value of 

investment in associates amounted to Baht 11 million. 

 

Prospects 
 

Forecast for the year 2017, sluggish demand will persist in the North America and European 

Union markets but demand for imported canned seafood may see some pick up in market 

outside North America and European Union. The Company will put more focus and build 

stronger foothold in those markets outside North America and European Union and expect 

the volume of business to improve in the coming years by increased shipments to these 

markets. Expansion of new customer base and expansion in new product and product range 

offerings will be the backbone of our company’s growth. 

 

Dividends 
 

The Board of Directors aim to maintain a policy of stable dividend pay out to the 

Shareholders while providing a balance between cash returns to the shareholders and long 

term capital growth. 

 

The Board’s continuing confidence in our future and recommend a final dividend of Baht 

0.10 per share. 

  



5 

 

 

Appreciation 
 

On behalf of the Board of Directors, I extend my sincere appreciation to the members of our 

management team and staff for their commitment, passion, hard work and invaluable 

contributions in delivering the strategy to ensure the growth of the company despite 

challenging market conditions. 

 

I would also like to thank our fellow shareholders, valued customers and financiers for their 

continued support. 

 

 

 

 
 

 

 

Dato’ Seri Tan Boon Pin 

Chairman 



6 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  

คณะกรรมการบริษทั ทรอปิคอล แคนนิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ขอเสนอรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ&นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 

คณะกรรมการและการประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการสาม (3) ท่าน ดงัรายนามต่อไปนี&  ซึ� งระหวา่งรอบระยะเวลา
บญัชีสิ&นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัให้มีการประชุมทั&งสิ&นจาํนวนสี� (4) ครั& ง 

 

รายชื�อกรรมการ สถานะความเป็นกรรมการ จํานวนครั�งที�เข้าประชุม 

นายลิม ชอง เซียง ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 3/4 

นายวจิิตร ตั&งสินมั�นคง กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 4/4 
นายบุลเดช วรพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 4/4 
 

การประชุมไดจ้ดัขึ&นตามระเบียบวาระการประชุม ที�ไดจ้ดัส่งใหค้ณะกรรมการทุกคนก่อนการประชุม
ล่วงหนา้โดยนายบุญพฒัน์ ก่อเกียรติพิทกัษ,์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

นายสมชาย ดีประเสริฐกุล, ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน, ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมตามคาํเชิญของ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั& ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เขา้ร่วมการประชุมตามดว้ยเช่นกนั 

 

กจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในรอบระยะเวลาบญัชีคณะกรรมการไดมี้กิจกรรมดงันี&  :- 
1. ตรวจทานงบการเงินสาํหรับปี สิ&นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ที�ตรวจสอบแลว้ และงบการเงิน 

รายไตรมาสที�สอบทานของกลุ่มบริษทั ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

2. ตรวจทานกบัผูส้อบบญัชีถึงขอบเขตของงานและผลการตรวจสอบ ตลอดจนการดาํเนินการ 

3. ตรวจทานขอบเขต และผลการฏิบติังานของการตรวจสอบภายในและรายงาน ตลอดจนการให้

คาํแนะนาํการดาํเนินการที�จาํเป็นจะตอ้งปฏิบติัโดยฝ่ายบริหาร 

4. ติดตามและตรวจทานรายงานฐานะทางการเงินและการดาํเนินงาน 

5. ตรวจทานรายการของบุคคลที�เกี�ยวขอ้งที�อาจเกิดขึ&นภายในกลุ่มบริษทั 

6. พิจารณารายการอื�น ๆ ที�กาํหนดโดยคณะกรรมการบริษทั 
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หน้าที�ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

บริษทัไดจ้ดัตังหน่วยงานตรวจสอบภายในขึน ซึ� งมีหน้าที�รับผิดชอบหลกัในการดาํเนินงานทั�วไปและ
การตรวจทานการทาํงานของระบบควบคุมการปฏิบติังานและดา้นการเงินอยา่งเป็นระบบ รวมถึงให้การ
รับประกนัอยา่งเหมาะสมวา่ระบบดงักล่าวจะสามารถดาํเนินการไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและอยา่งน่า
พึงพอใจ  เพื�อให้บรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ดังกล่าว หน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้อง
ดาํเนินการดงัต่อไปนี  :- 
1. ทบทวนและประเมินความน่าเชื�อถือ ความเหมาะสม และการนาํไปปฏิบติังานของระบบบญัชี 

การเงินและระบบควบคุมอื�น ๆ ที�สนบัสนุนการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพภายในบริษทัและกลุ่ม
บริษทั ภายใตค่้าใชจ่้ายที�เหมาะสม 

2. ยืนยนัไดว้่า มีการปฏิบติัอย่างสอดคลอ้งตามนโยบายที�กาํหนด ระเบียบวิธีปฏิบติั และขอ้กาํหนด
ตามกฎหมายต่าง ๆ  

3. ยนืยนัไดว้า่ ทรัพยสิ์นใด ๆ ของบริษทัและกลุ่มบริษทัไดรั้บการดูแล และคุม้ครองเป็นอย่างดี 
4. การประเมินความน่าเชื�อถือของขอ้มูลสารสนเทศที�ถูกสร้างขึนภายในบริษทัและกลุ่มบริษทัสําหรับ

การใชง้านของฝ่ายบริหาร 
5. การใหค้าํแนะนาํในการปรับปรุงระบบการควบคุมที�มีอยูใ่นปัจจุบนั 
6. การทบทวนความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาํเนินงาน และ 
7. ดาํเนินการสืบสวนและการทบทวนเป็นกรณีพิเศษตามที�ฝ่ายบริหารและ/หรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบตอ้งการ 
 

 

             

                                                               
 
                                                                                                          (นายลมิ  ชอง เซียง) 

                ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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 AUDIT COMMITTEE  REPORT  
 

The Board of Directors of Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited is pleased to present the  

Report of the Audit Committee for the financial yea r ended 31st, December, 2016. 
 

MEMBERS AND MEETINGS 
 

The members of the Audit Committee during the year comprised the directors listed below. 
During the year ended 31st, December, 2016 the committee held a total of four  (4) meetings. 
 

Name of Members Status of Directorship Attendance of Meeting 
MR.LIM CHONG SEONG Independent Non-Executive Director 4/4 
MR.VIJIT TANKSINMANKHONG Independent Non-Executive Director 3/4 
MR.BOONDEJ VORAPHONG Independent Non-Executive Director 4/4 
 
The meetings were appropriately structured through the use of agenda which were distributed to members 
with sufficient notification by Mr.Boonpat Korkiatphitak the Secretary of the Audit Committee. 
 

The Finance Manager Mr.Somchai Deeprasertkul was present by invitation at all the meetings.  
Representative of the external auditors also attended meetings upon invitation. 
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SUMMARY OF ACTIVITIES 
 

During the financial year, the Committee undertook the following activities :- 
1. Reviewed the audited financial statements for the y ear ended 31st, December 2016 and unaudited 

quarterly financial results announcement of the Group, prior to the Board’s approval. 

2. Reviewing with the External Auditors the scope of work and results of their examination together 

with the actions taken thereon. 

3. Reviewing the scope and results of the Internal Audit procedures and reports as well as to 

recommend any necessary action to be taken by management. 

4. Monitoring and reviewing the Financial and Operations Reports. 

5. Review any related party transaction that may arise  within the Group s of the Company 

6. Consider other issues as defined by the Board. 
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INTERNAL AUDIT FUNCTION 
 

The  Company has an Internal Audit Department whose principal responsibility is to undertake 

regular and systematic reviews of the systems of financial and operational controls so as to provide 

reasonable assurance that such systems continue to operate satisfactorily and effectively.  The  
attainment of such objectives involves the followin g  activities being carried out :-  
1. Reviewing and appraising the soundness, adequacy and application of accounting, financial and 

other controls promoting effective control in the C ompany and the Group at reasonable cost; 
2. Ascertaining the extent of compliance with establis hed policies, procedures and statutory 

requirements. 
3. Ascertaining the extent to which the Group and the Company’s assets are accounted for and 

safeguarded. 
4. Appraising the reliability of information developed  within the Group and the Company for 

management. 
5. Recommending improvements to the existing system of  controls. 
6. Reviewing the effectiveness and efficiency of operations and . 
7. Carrying out investigations and special reviews requested by management and / or Audit 

Committee. 
 
 

                                                                       
  
                                                                                                      LIM CHONG SEONG 

                                                                      CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE 
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รายงานประจําปี สิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 

บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

1. ข้อมูลทั�วไป 

 

1.1 ขอ้มูลทั�วไป 
 

 ชื�อบริษทั:     บริษทั ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
ที�ตั)งสาํนกังานและโรงงาน: เลขที� 1/1 หมู่ที� 2 ตาํบลทุ่งใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา       
            รหสัไปรษณีย ์  90110 
โทรศพัท:์  + 66 (0) 74 273600 
โทรสาร:  + 66 (0) 74 273691-4 
Website:  www.tropical.co.th   or   www.tropical.com.my 
E-mail Address:  info@tropical.co.th 
 
ประเภทธุรกิจ:  ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแปรรูปบรรจุกระป๋องและ       

บรรจุซอง (Pouch) ผลิตภณัฑห์ลกั คือ ปลาทูน่ากระป๋อง 
                        ปลาแซลมอนกระป๋อง ปลาซาร์ดีนกระป๋อง  

    ปลาแมคเคอเรลกระป๋อง และอาหารสัตวเ์ลี)ยงกระป๋อง 
                                  

เลขทะเบียนบริษทั:  0107537000076 
 
ทุนจดทะเบียน  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 330 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

หุน้สามญัจาํนวน 330 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
หุน้บุริมสิทธิ   -  หุน้  มูลค่าหุน้ละ  -  บาท  
ทุนที�เรียกชาํระแลว้ จาํนวน 330 ลา้นบาท แบ่งเป็น 
หุน้สามญัจาํนวน 330 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
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1.2 ประวติัความเป็นมาและการพฒันาการ 
              โดยบริษทัมีพฒันาการ และเหตุการณ์ที�สาํคญัในอดีตดงัต่อไปนี)  

ปี เหตการณ์ที�สาํคญั 
พ.ศ. 2523 บริษทัทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั เริ�มดาํเนินการผลิตและส่งออกอาหาร

ทะเลบรรจุกระป๋อง โดยเป็นการร่วมทุนระหวา่งผูถื้อหุน้คนไทยและคนมาเลเซีย 
พ.ศ. 2533 จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
พ.ศ. 2537 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั 
พ.ศ. 2540 -ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) จากกรมประมง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
-ไดรั้บการรับรอง มาตรฐาน Hazard Analysis And Critical Control Point (HACCP)   
จากกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พ.ศ. 2541 ได้รับการรับรองเครื�องหมายรับรองสินคา้ HALAL จากสํานักงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2542 ได้รับการรับรองระบบการจดัการคุณภาพระดบัสากล ISO 9002:1994 จาก TUV  
Rheinland (Thailand) 

พ.ศ. 2545 ได้รับการรับรองระบบการจดัการคุณภาพระดบัสากล ISO 9001:2000 จาก TUV  
Rheinland (Thailand) 

พ.ศ. 2546 ไดรั้บการรับรอง คุณภาพผลิตภณัฑ์ จาก โครงการยกระดบัสถานที�ผลิตอาหาร (Food  
Safety) ของกระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2547 -ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน Hazard Analysis And Critical Control Point (HACCP)  ในกลุ่ม
ผลิตภณัฑอ์าหารสตัวเ์ลี)ยงบรรจุภาชนะปิดผนึก จากกรมปศุสตัว ์กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 

 -ได้รับการรับรองระบบการจดัการด้านสิ� งแวดล้อม ISO 14001:1996 จาก TUV  
Rheinland (Thailand) 

 -ไดรั้บการรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001 
จาก   TUV Rheinland (Thailand) 

 -ไดรั้บการรับรองสถานประกอบการดีเด่นดา้นการจดัการคุม้ครองความปลอดภยัใน  
การทาํงานการจดัการดูแลสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และคุม้ครอง สุขภาพอนามยั
ระดบั จงัหวดั ของจงัหวดัสงขลา 
-ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตสินคา้ KOSHER จาก Union Of Orthodox  
Jewish  Congregation Of America 

  



13 
 

 

ปี เหตุการณ์ที�สาํคญั 
พ.ศ. 2549 -ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน  BRC Global Standard – Food, (Issue 4, January 2005)  

จาก EFSIS 
-ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการผลิต Poultry  Meat Products  Processing Plant 
Products treated in a hermetically sealed container ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

 -ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน Woolworths Quality Assurance (WQA) Standard  จาก 
SGS                                          

พ.ศ. 2550 -ได้รับการรับรองสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานระดบัจงัหวดัของจงัหวดัสงขลา 

พ.ศ. 2554 - ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการประมงแปรรูปแบบยั�งยืน  MSC Chain of Custody  
Standard จาก บริษทั SGS (Thailand)  

พ.ศ. 2557 -ไดรั้บการรับรองสถานภาพผูป้ระกอบการระดบัมาตรฐานเออีโอ(AEO Certificate) 
จากกรมศุลกากร  

พ.ศ. 2558 ไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณดาํเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภยัเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ 
60 พรรษา  2  เมษายน 2558 
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1.3 นิติบุคคลที�บริษทัถือหุน้ตั)งแต่ร้อยละ 10 ขึ)นไป ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั)งหมดของ 

นิติบุคคล การดาํเนินการธุรกิจภายใต้กลุ่มธุรกิจของ บริษทั ทรอปิคอล แคนนิ�ง (ประเทศไทย) จาํกัด 
(มหาชน)  เป็นไปในลกัษณะการกระจายการลงทุนไปในกลุ่มธุรกิจต่อเนื�อง โดยมีกลุ่มนิติบุคคลที�บริษทัได้
ถือหุน้ตั)งแต่ร้อยละ 10 ขึ)นไปของจาํนวนหุน้ที�ออกจาํหน่ายแลว้ทั)งหมด ดงันี)  
 

บริษทั/สถานที�ตั�ง โทรศัพท์/ โทรสาร ประเภทธุรกจิ/ลกัษณะการดําเนินงาน 

ชนิดและจํานวนของหุ้นที�

จําหน่ายได้แล้วทั�งหมด 

ชนิด จํานวนหุ้น 

1.บจ.อีโลฟาร์ 
 898/15 ชั)นที�10 อาคาร  
สาํนกังาน ที� 2 เอสวีซิตี)    
ถ.พระราม 3   
แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา  
กรุงเทพ 10120 

Tel. 02-682-5482-7 
Fax. 02-682-5488 

ดําเนินธุรกิจเป็นตัวแทนในการติดต่อและ
ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั) งภาครัฐและ
เอกชนที�ตั)งอยู่ในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล 
ทางด้านเอกสารทางการค้าต่างๆ ทั) งการค้า
ภายในประเทศและการส่งออก โดยลูกคา้กลุ่ม
หลกัคือบริษทัต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจในเครือ    

หุ้นสามญั 1 ลา้นหุ้น 

2.บจ.ทรอปิคอลแพคเกจจิ)ง  
80 หมู่ที� 8 ต.นํ)านอ้ย   
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

Tel. 074-273-600 
Fax. 074-273-691-4 

ธุ ร กิ จ ซ่ อ ม บํา รุ ง  ดํ า เ นิ น ก า ร ซ่ อ ม /ส ร้ า ง
เครื� องจกัรในอุตสาหกรรมผลิตอาหารกระป๋อง 
โดยดาํเนินการเพื�อสนบัสนุนกิจการในเครือเป็น
หลกั 

หุ้นสามญั 1.8 ลา้นหุ้น 

3.บจ. ทรอปิคอล พร็อพเพอร์
ตี)  แอนด ์ดีเวลลอปเมนท ์ 
115 ถ.พลพิชยั ต.คอหงส์ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

Tel. 074-273-600 
Fax. 074-273-691-4 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ หุ้นสามญั 2.5 ลา้นหุ้น 

4. PT. MEDAN TROPICAL 
CANNING &FROZEN 
INDUSTRIES 
JL. K.L. Yos Sudarso Km. 
10.5 Kawasan Industri 
Medan, Medan 20242, North 
Sumatera – Indonesia 
www.indonesiaseafood.com 

Tel.(62-61)6850038 
Fax.(62-61) 6851330, 
                  6851973 

ผลิตและจาํหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋องและ
แช่แขง็ 

หุ้นสามญั 12, 486 หุ้น 
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1.4 บุคคลอา้งอิงอื�นๆ  
(ก) นายทะเบียนหลกัทรัพย ์

               บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
     เลขที� 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
   เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
     โทรศพัท ์: 0 2009-9000  
     โทรสาร  : 0 2009-9991  
 

(ข) ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้    
  - ไม่มี - 

(ค) ผูต้รวจสอบบญัชี 
   บริษทัเคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี  จาํกดั 

ชั)น 50-51  เอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
1  ถนนสาทรใต ้ แขวงยานนาวา  เขตสาทร               
กรุงเทพมหานคร 10120 

         โทรศพัท ์ (02) 677 2000     โทรสาร (02) 677 2222 
         นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล 
         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 6105 หรือ        

นายบณัฑิต ตั)งภากรณ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 8509 หรือ 
นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 3565 

       (ง)  ที�ปรึกษาทางกฎหมาย 
บริษทั เอทีซีแอล  คอนซลัแทนส์ จาํกดั 
84/55  ถนนเจริญกรุง  80  
แขวงวดัพระยาไกร  เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์  (02) 2917451-2, 2917076-7, 2891206    
โทรสาร (02) 2917134 

(จ) ที�ปรึกษาทางการเงิน     
         - ไม่มี - 
(ฉ) ที�ปรึกษาหรือผูจ้ดัการภายใตส้ัญญาการจดัการ    

                              - ไม่มี – 



16 
 

 
 

2. ข้อมูลทางการเงิน โดยสรุปของบริษัท 

 

                                                                                                                                             (หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

2.1 ข้อมูลจากงบการเงิน 

สินทรัพยร์วม 
หนี) สินรวม 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 
รายไดจ้ากการขาย 
รายไดร้วม 
กาํไรขั)นตน้ 
กาํไรสุทธิ 

 
2,461.73 
    684.96 
1,776.76 
4,031.77 
4,075.98 
    114.97 
     (66.83) 

 
2,718.48 
   825.39 
1,893.10 
4,769.45 
4,852.71 
   375.87 
  179.70 

 
3,104.29 
1,338.43 
1,765.86 
5,480.15 
5,530.57 
    408.66 
    164.23 

2.2 อตัราส่วนทางการเงิน 
อตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วม 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 
กาํไรสุทธิต่อหุน้ 
เงินปันผลต่อหุน้ 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ 

 
      (1.64) 
      (3.64) 
     (2.58) 
     (0.20) 
    0.10 
   5.38 

 
     3.70 
     9.82 
    6.17 
    0.54 
    0.15 
    5.74 

 
       2.97 
      9.66 
     5.71 
    0.50 
   0.15 
   5.35 
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3. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
       3.1)  ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

             บริษทั ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (TC) ผลิตภณัฑ์หลกั คือปลาทูน่า
กระป๋อง  ปลาแซลมอนกระป๋อง ปลาซาร์ดีนกระป๋อง ปลาแมคเคอเรลกระป๋อง และอาหารสัตว์เลี) ยง
กระป๋อง รวมถึงผลิตภณัฑ์บรรจุซอง (Pouch) ปัจจุบนัไดข้ยายสายการผลิตไปสู่ผลิตภณัฑ์มูลค่าเพิ�มมากขึ)น 
และมีรูปแบบบรรจุภณัฑ์ที�ทนัสมยั เพื�อตอบสนองผูบ้ริโภคในหลายกลุ่มลูกค้า วตัถุดิบ ได้นําเข้าจาก
ต่างประเทศร้อยละ 80 นอกเหนือจากนั)น ยงัใช้ผลิตภณัฑ์ที�ไดจ้ากแหล่งผลิตภายในประเทศ ไดแ้ก่ ปลา
ซาร์ดีน ผกัสดเครื�องเทศ สมุนไพร ดงันั)น ผลิตภณัฑ์จึงมีความเด่นในดา้นรสชาด และความสด ใหม่จาก
ธรรมชาติ ซึ� งมีหลากหลายตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้นานาประเทศ 

  

             จากสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตวัลง การนาํเขา้เกือบทุกประเทศหดตวัลง เศรษฐกิจไทย
ได้รับผลกระทบจากการส่งออกที�ลดลง ราคาสินคา้เกษตรปรับตวัลดลง บริษทัได้รับผลกระทบทาํให้
ปริมาณการผลิตลดลง ปริมาณและมูลค่าการขายลดลงเช่นกนั  

              รายได้เกือบทั)งหมดของบริษทัมาจากการส่งออกเป็นหลัก และเพื�อกระจายความเสี�ยง
บริษทัมีนโยบายที�จะขยายตลาดภายในประเทศให้มากขึ)น โดยไดใ้ช้ช่องทางการจดัจาํหน่ายผ่านตวัแทน
จาํหน่าย คือ บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จาํกดั ซึ� งเป็นผูเ้ชี�ยวชาญในการจดัจาํหน่ายสินคา้อุปโภค 
บริโภคในกลุ่มเครือเจริญโภคภณัฑ์  ทาํให้สามารถกระจายสินคา้ของบริษทัไปยงัตลาดในประเทศไดอ้ย่าง
ทั�วถึง และมีประสิทธิภาพ  

 
             บริษทั อีโลฟาร์ จาํกดั (E) ดาํเนินการบริการหรือเป็นตวัแทนให้กบับริษทัในการติดตาม

งาน ประสานงานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมของบริษทัที�เกิดขึ)นในกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัใกลเ้คียง 
รวมถึงการเป็นผูป้ระสานงานกบัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ตราทีซีบีของบริษทั โดยเน้นตลาดภายในประเทศ 
และกลุ่มประเทศอาเซียน อีกทั)งช่วยในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ของบริษทัออกสู่ตลาด  

นอกจากนี) ยงัมีทีมงานฝ่ายขายสินค้ากลุ่มทูน่า และแซลมอนที�เน้นจาํหน่ายไปยงักลุ่ม
ร้านอาหาร โรงแรม และอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ HoReCa (Hotel  Restaurant  Catering) ภายใตต้ราสินคา้
ซาฟโคล  

โดยรายได้ของบริษทัเกิดจากการซื)อมา-ขายไปของสินคา้ รวมถึงการได้รับค่าที�ปรึกษา 
และค่านายหนา้จากยอดขาย และ/หรือบริการต่างๆ 
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3.2 ) โครงสร้างรายได ้
                                                                                                                                           (หน่วย : ลา้นบาท) 

สายผลติภัณฑ์ ดาํเนินการโดย 
%ในการถอืหุ้น

ของบริษัท 
ปี 2559 ปี 2558 

1. ผลิตและส่งออกอาหาร 
   ทะเลบรรจุกระป๋อง 

บมจ.ทรอปิคอลแคนนิ�ง 
(ประเทศไทย) (TC) 

- 4,075.98 4,852.71 

2. จาํหน่ายและบริการ 
 

บจ.อีโลฟาร์   (E) 99.99 101.19      72.44 

           
            3.3)  การเปลี�ยนแปลงในปีที�ผา่นมา 
                    การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ ์

    1.  ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์หรือบริการ  
  บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

   ดาํเนินการผลิตและส่งออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋องและบรรจุซองโดยตลอดระยะเวลา
ดาํเนินการที�ผา่นมา ไดมี้การพฒันาระบบการจดัการและมาตรฐานการผลิตจนทาํให้สามารถดาํเนินการผลิต
สินคา้ภายใตม้าตรฐานการจดัการระดบัสากล ทั)งในส่วนของมาตรฐานการผลิต GMP, HACCP, และ
มาตรฐานระบบการจดัการ ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 ตลอดจนไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิต
สินคา้กลุ่ม KOSHER และ กลุ่ม HALAL จากสถาบนักลางระดบัสากล ทั)งนี) สามารถแยกกลุ่มผลิตภณัฑ ์
ออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

 
กลุ่มที�หนึ�ง กลุ่มผลิตภณัฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง (Regular  Tuna Products) มี

ผลิตภณัฑห์ลกั คือ  ปลาทูน่าในนํ)าแร่  ปลาทูน่าในนํ)าเกลือ  ปลาทูน่าในนํ)ามนั 
 
กลุ่มที�สอง กลุ่มผลิตภณัฑแ์ปรรูปพร้อมทานบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง (Ready-To-Serve Products)  
            มีผลิตภณัฑห์ลกัคือ ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศ  

ปลาทูน่าแปรรูปพร้อมทาน ปลาแซลมอนแปรรูปพร้อมทาน 
 
กลุ่มที�สาม กลุ่มอาหารสัตวเ์ลี) ยงบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง (Pet Food) มีผลิตภณัฑ์หลกัคือ อาหาร

สัตวเ์ลี) ยงจากวตัถุดิบปลาซาร์ดีน  อาหารสัตวเ์ลี) ยงจากวตัถุดิบปลาทูน่า และอาหารสัตว์
เลี)ยงจากวตัถุดิบเครื�องในสัตว ์ 
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                         นอกเหนือจากความสามารถในการพฒันาการผลิตของบริษทั ให้เขา้สู่มาตรฐานการผลิตใน
ระดบัสากลแลว้ บริษทัยงัสามารถพฒันาทกัษะในการผลิตจนมีความเชี�ยวชาญในการผลิตในทุกกลุ่มสินคา้
จากประสบการณ์ในการประกอบการที�ยาวนานถึง 30 ปี โดยเฉพาะกลุ่มสินคา้ที�เน้นทกัษะแรงงานในการ
ผลิต  (Skilled Labor)  เพื�อลดตน้ทุนต่อหน่วย นอกจากนี)บริษทัยงัสามารถวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ 
และสร้างความแตกต่างในผลิตภณัฑ์ (Product Differentiate) ทั)งดา้นรสชาด และรูปแบบบรรจุภณัฑ์ที�
ทนัสมยั เพื�อสามารถแข่งขนัในตลาดใหม่เพิ�มมูลค่าสินคา้ 

 
ในส่วนของการบริหารการจดัการในภาพรวมขององคก์ร จากประสบการณ์ทาํงานที�ผา่นมา

ทาํให้ ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั มีความสามารถบริหารงานในระดบัสากลโดยสามารถจดัการทางดา้น
การตลาดการจดัหาวตัถุดิบและการพฒันาขั)นตอนการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
สิทธิหรือขอ้จาํกดัในการประกอบธุรกิจ 
 (1) บตัรส่งเสริมการลงทุน เลขที� 1357/2543 ลงวนัที� 10 กรกฎาคม 2543 ให้การส่งเสริม

การผลิตปลาทูน่าบรรจุภาชนะผนึก อาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึก และอาหารสัตวเ์ลี) ยงบรรจุภาชนะผนึก 
โดยสิทธิพิเศษที�สาํคญัโดยสังเขป ดงันี)  

(ก) ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลาแปดปีนบัตั)งแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้าก 
 การประกอบธุรกิจส่งเสริมและไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในอตัรากึ�งหนึ�ง  
 เป็นเวลาหา้ปีหลงัจากระยะเวลาการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ไดรั้บการยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบ และวสัดุจาํเป็นที�ตอ้งนาํเขา้มาจาก  
 ต่างประเทศเพื�อใช้ในการผลิตเพื�อการส่งออกเป็นระยะเวลาห้าปี นบัแต่วนันาํเขา้
ครั) งแรก 

(ค) ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินไดพึ้งประเมินเป็นจาํนวนเท่ากบัร้อยละหา้ของรายไดที้�  
 เพิ�มขึ)นจากปีก่อน จากการส่งออกเป็นระยะเวลาสิบปีนบัตั)งแต่วนัที�มีรายไดจ้ากการ  
 ประกอบธุรกิจส่งเสริม 

 
โดยมีเงื�อนไขที�สาํคญัโดยสังเขปดงันี)  
 
(ก) จะตอ้งมีทุนจดทะเบียนที�ชาํระเตม็มูลค่าไม่นอ้ยกวา่สามร้อยสามสิบลา้นบาท 
(ข) บุคคลผูมี้สัญชาติไทยจะตอ้งถือหุ้นรวมทั)งสิ)นไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุน

จดทะเบียน  
ในฐานะที�ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพื�อการอุตสาหกรรมบริษทัจะตอ้งปฏิบติั

ตามเงื�อนไขและ ขอ้กาํหนดต่าง ๆ ที�กาํหนดในบตัรส่งเสริม 
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บริษทัเริ�มมีรายไดต้ั)งแต่เดือนกรกฎาคม  2546 ปีสิ)นสุดของการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้
นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ คือปี 2554 ปีสิ)นสุดของการได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ
บุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิในอตัราร้อยละหา้สิบของอตัราปกติกาํหนดหา้ปี คือ ปี พ.ศ. 2559 
 
(2) สิทธิอื�น 

เครื�องหมายการคา้ เช่น TCBOY , TCB,  SAFCOL,  SNAPPY  TOM , POUNCE 
โอชะเป็น  BRAND ที�สร้างขึ)นมาเอง เพื�อใช้กบัผลิตภณัฑ์ของบริษทั และบริษทัใน
เครือสามารถใชไ้ดต้ลอดไป 

 
(3) ขอ้จาํกดัในการประกอบธุรกิจ 

- ไม่มี – 
 

2.     การตลาดและสภาวะการแข่งขนั 
  ปี 2559  ภาวะเศรษฐกิจโลกที�ยงัมีความผนัผวนประกอบกบัแนวโนม้เศรษฐกิจในประเทศ

ยงัคงชะลอตวั จากความเชื�อมั�นทางเศรษฐกิจของผูบ้ริโภคยงัไม่ดีนัก ความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลี�ยน การแข่งขนัดา้นราคาในตลาดโลก รวมทั)งระดบัราคาสินคา้ตลาดโลก ผนัผวนตามราคา
นํ)ามนั  ซึ� งทาํใหก้ารส่งออกของไทยไดรั้บผลกระทบ แมจ้ะมีปัจจยับวกในช่วงปลายปีจากนโยบาย
กีดกนัการคา้ของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาในการยกเลิกขอ้ตกลง Trans-Pacific 
Partnership (TPP)  ผลดีจากการที�สหรัฐอเมริกาปรับสถานะของไทยเรื�องคา้มนุษยดี์ขึ)นจาก Tier 3 
เป็น Tier 2   บริษทัไดรั้บผลกระทบปริมาณการขายลดลง ภาวะตลาดโดยเฉพาะปลาทูน่าซบเซา
ส่งผลใหมี้ผลประกอบการขาดทุน  

 แนวโน้มปี 2560  เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และจีน มีการฟื) นตวัอย่างต่อเนื�องโอกาส
นาํเขา้สินคา้เพิ�มขึ)น เศรษฐกิจไทยยงัเสี�ยงรอบดา้น โดยเฉพาะความเสี�ยงนอกประเทศปลายปี 2559 
กลุ่มประเทศโอเปกบรรลุขอ้ตกลงลดกาํลงัการผลิตนํ) ามนั มีผลบงัคบัใชม้กราคม 2560  ทาํให้ ราคา
มีการปรับตวัสูงขึ)น  

ทิศทางของภาคอุตสาหกรรมในปี 2560 คาดว่าน่าจะมีแรงส่งที�ดีขึ)นจากภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที�น่าจะฟื) นตวัไดต่้อเนื�องจากปี 2559 นาํโดยการลงทุนภาครัฐและภาคการท่องเที�ยว 
การบริโภคและการใชจ่้ายภาคเอกชนคาดวา่จะเร่งขึ)นไดจ้ากรายไดข้องเกษตรกรที�ปรับดีขึ)น จากผล
ของราคาสินคา้เกษตรที�กลบัมามีทิศทางขยายตวัได้อีกครั) ง ดา้นปัจจยัที�ตอ้งให้ความสําคญัอย่าง
ต่อเนื�องประกอบด้วย  แนวโน้มการคา้โลกที�ยงัมีความไม่แน่นอนจากการดาํเนินนโยบายด้าน
การคา้ของสหรัฐอเมริกาภายใตป้ระธานาธิบดีคนใหม่ที�มีแนวโน้มกีดกันการคา้ การขอแยกตวั
ของสหราชอาณาจกัรจากสหภาพยโุรป (Brexit) การฟื) นตวัของเศรษฐกิจยุโรป ญี�ปุ่น และจีน ที�อาจ
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ไม่เป็นไปตามคาดหมาย ความผนัผวนของตลาดเงินตลาดทุนจากความแตกต่างของนโยบายการเงิน
การคลงั 

 
(1) ตลาดเป้าหมาย  

 กลุ่มตลาดเป้าหมายของบริษทั แยกเป็น 2 กลุ่ม 
 

1. ตลาดส่งออก 
 ยอดส่งออกมีสัดส่วนถึงร้อยละ 94.44 ของยอดขายทั)งหมด มีลูกคา้กลุ่มประเทศใน
ทวปีเอเชีย แอฟริกา สหรัฐอเมริกา   และออสเตรเลีย  โดยจาํแนกไดด้งันี)    
 

ปี 2559 ลาํดับที� กลุ่มประเทศ % ของยอดขาย 

 1 เอเชีย 89.26 
 2 แอฟริกา 10.36 
 3 สหรัฐอเมริกา  0.28 

 
2. ตลาดภายในประเทศ 

         ปี 2559  บริษทัไดมี้การจาํหน่ายสินคา้มีมูลค่าทางการตลาดประมาณ 175  ลา้นบาท 
การค้าขายอยู่ในสภาวะที�ต้องประคองตวั เนื�องจากสภาวะตลาดมีการแข่งขนัค่อนข้างรุนแรง 
ผูป้ระกอบการแต่ละรายจะต้องพยายามรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้ในสถานการณ์ที�
เศรษฐกิจไม่ดี 

         เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตวัทั)งสินค้าอุปโภคและบริโภค กาํลังการซื)อของ
ผูบ้ริโภคลดลง การคา้ปลีกค่อนขา้งชะลอตวั  
 

                         (2)  กลยทุธ์ทางการตลาด 
                  บริษทัพยายามไม่แข่งขนัดา้นราคาหากไม่จาํเป็นเนื�องจากจะทาํใหต้ลาดโดยรวมไม่เป็น 
ผลดี และกลไกราคาสินคา้เสียหายกลยุทธ์ทางการตลาดในกลุ่มสินคา้ทั�วไป (Regular Products)  ที�
มีการซื)อขายในตลาด ไดแ้ก่ ปลาทูน่ากระป๋อง (Planed Tuna)  บริษทัไม่สามารถใชก้ลยุทธ์ทางดา้น
ราคาได ้จึงยงัคงเนน้ดา้นคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภยัของสินคา้ตลอดจน บริการเป็นหลกั 
เพื�อใหลู้กคา้ไวว้างใจ ยอมรับและเป็นคู่คา้ที�ดีเสมอมา  
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                            ปี 2559  บริษทัไดมี้การประชาสัมพนัธ์สินคา้ผา่นทาง  Social Network  และ  Website มาก
ขึ)นเนื�องจากเป็นความนิยม  
 

   (3)   การจดัจาํหน่ายและช่องทางการตลาด 
บริษทัดาํเนินการช่องทางการตลาด  โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่องทางคือ 
 
(ก) การส่งออก 

                         การส่งออกประมาณร้อยละ 25.54  ของยอดส่งออก ส่งออกผ่านบริษทัตวัแทน
การคา้ (Broker) และผลิตสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของลูกค้าผูน้าํเขา้โดยตรง มีกลุ่มลูกคา้ในกลุ่มประเทศ
ตะวนัออกกลาง และประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มสินคา้ผลิตภณัฑ์บรรจุกระป๋อง  เช่น  ปลาทูน่าในนํ) าเกลือ 
ปลาทูน่าในนํ) ามนั และ ผลิตภณัฑ์ปลาทูน่าแปรรูปพร้อมทาน อีกส่วนหนึ� งประมาณร้อยละ 74.46 ของยอด
ส่งออกใช้ช่องทางการตลาดโดยให้ บริษทัทรอปิคอลคอนโซลิเดตเตดคอปอเรชั�น  เอสดีเอ็น บีเอชดี 
(Tropical consolidated Corp. Sdn. Bhd.) เป็นผูด้าํเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยไดรั้บกาํไรส่วนเกินจากการ
ขาย และมีความสัมพนัธ์ทางการคา้ระหว่างกนัมายาวนาน  

                      สําหรับการดําเนินการทางการตลาดของบริษัททรอปิคอล คอนโซลิเดตเตด คอ
ปอเรชั�น เอสดีเอ็น บีเอชดี (Tropical consolidated Corp. Sdn. Bhd.) นั)น ไดท้าํกิจกรรมทางการตลาดให้กบั
บริษทั ในทุกภูมิภาคทั�วโลก โดยแสวงหากลุ่มผูน้าํเขา้สินคา้ที�เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของ
ตนเองและมีความเชี�ยวชาญในทางการตลาดในพื)นที�ภูมิภาคนั)นๆ เป็นอยา่งมาก โดยมีกลุ่มผลิตภณัฑ์ทั)งกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์บรรจุกระป๋องปลาทูน่า  ผลิตภณัฑ์ปลาทูน่าพร้อมทาน  ปลาแซลมอน ผลิตภณัฑ์ปลาแซลมอน
พร้อมทานและอาหารสัตวเ์ลี)ยง  
                                   นอกจากนี) ยงัมีการดาํเนินการตลาดผ่านบริษทัจดัจาํหน่ายชั)นนาํที�อยู่ในเครือภายใต้
ตราสินคา้ของตนเองในอีกหลายภูมิภาค ไดแ้ก่ ลูกคา้ในประเทศแคนาดา ประเทศในกลุ่มยโุรป กลุ่มประเทศ 
ตะวนัออกกลาง   และไดน้าํสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของตนเองเพื�อเปิดตลาดใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในทวีปยุโรปอีกหลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปพร้อมทาน (Ready-To-Serve Products) 
โดยใชช่้องทางการตลาดผ่านทางบริษทัผูแ้ทนการคา้ในภูมิภาค โดยลูกคา้จะเป็นผูน้าํเขา้ที�มีตราสินคา้ของ
ตนเอง และมีความไวว้างใจในคุณภาพ และการบริการของบริษทั 
                             (ข)  การตลาดภายในประเทศ 

                       บริษทัตั) งเป้าหมายเพื�อกระจายสินค้าได้ครอบคลุมตลาดทั�วประเทศเพิ�มมากขึ) น 
ภายใตต้ราสินคา้ทีซีบี (TCB ) ทางบริษทัไดร่้วมกบับริษทัตวัแทนจาํหน่ายในการบริหารจดัการสินคา้ที�ดี มี
ประสิทธิภาพ ทาํใหสิ้นคา้ตราทีซีบี (TCB) พร้อมจาํหน่ายอยูส่ม ํ�าเสมอ ร้านคา้ต่าง ๆ ตลอดจนถึงผูบ้ริโภคมี
ความมั�นใจในสินคา้ของบริษทัเพิ�มมากขึ)น ที�ผา่นมาบริษทัสามารถขยายช่องทางการจาํหน่ายเขา้ไปใน  
7-Elevenไดอี้กช่องทางหนึ�ง 
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3  การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

 

3. 1  กาํลงัการผลิตและปริมาณการผลิต 
 

 
ผลิตภณัฑก์าํลงัการผลิต 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ปริมาณ 
อตัราเพิ�ม (ลด) 

ปริมาณการผลิต 
ปริมาณ 

อตัราเพิ�ม (ลด) 
ปริมาณการผลิต 

ปริมาณ 
อตัราเพิ�ม (ลด) 

ปริมาณการผลิต 

อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 
กาํลงัการผลิตเตม็ที� (ตนั) 
กาํลงัการผลิตจริง (ตนั) 
กาํลงัการผลิต (%) 
 

 
62,755 
37,414 
59.61 

 
 

(15.33%) 
 

 
62,755 
44,192 
70.41 

 
 

(6.14%) 
 

 
62,755 
47,086 
75.03 

 
 

15.87% 

หมายเหตุ : สามารถทาํการผลิตได ้2 กะ แต่ดาํเนินการผลิตจริงเพียง  1 กะ 
 

ปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 15.33 ประกอบดว้ย กลุ่มผลิตภณัฑ์ทูน่า กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูป
พร้อมทาน กลุ่มอาหารสัตวเ์ลี)ยง โดยมีสัดส่วนปริมาณการผลิต 73 :16: 11 

 

ส่วนของบุคลากรซึ�งบริษทัให้ความสําคญัในการพฒันาบุคลากรเป็นอยา่งมาก โดยส่งเสริมให้มี
ความรู้ทั)งทางด้านการจดัการและความรู้เฉพาะดา้นอย่างต่อเนื�อง มีการอบรมระบบการจดัการต่างๆ อนั
ไดแ้ก่ ระบบ 5 ส.  ความรู้ทางด้าน GMP และ HACCP ระบบการจดัการคุณภาพ ISO 9001, ระบบการ
จดัการดา้นสิ�งแวดลอ้ม ISO 14001, ระบบอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001 และความรู้ความ
เขา้ใจเกี�ยวกบัมาตรฐานผลิตภณัฑ์ HALAL และผลิตภณัฑ์ KOSHER     เพื�อให้สามารถทาํงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพทั)งทางดา้นการจดัการและการผลิต นอกจากนี) ไดข้อรับการรับรองระบบการจดัการคุณภาพ 
ISO 9001 : 2015  และการให้ความตระหนกัถึงความสําคญัในการดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้มโดยการขอรับรอง
ระบบการจดัการดา้นสิ�งแวดลอ้ม ISO 14001 : 2015  และให้ความสําคญัในเรื�องของความปลอดภยัและ
สุขภาพของพนกังาน บริษทัจึงขอรับรองระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OSHAS 18001 : 
2007 นอกจากนี)บริษทัยงัเพิ�มศกัยภาพ ขีดความสามารถในการบริหารงานในกระบวนการผลิตสินคา้ให้มี
คุณภาพและความปลอดภยัแก่ผูบ้ริโภคสูงขึ)น จึงไดข้อรับรองระบบการจดัการทางดา้นอาหาร BRC (Global 
Standard for Food Safety )   พร้อมทั)งมีแผนการฝึกอบรมประจาํปี ทาํให้มีการอบรมอยา่งต่อเนื�องตลอดปี 
ทั)งการฝึกอบรมภายในและภายนอก ในบุคลากรทุกระดบั นอกจากนี)บริษทัไดรั้บเกียรติจากมหาวิทยาลยัใน
ภาคใต ้แลกเปลี�ยนองคค์วามรู้ เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการทาํวิจยั พฒันาเพิ�มศกัยภาพในกระบวนการผลิต  
รวมถึงเปิดโอกาสส่งเสริมใหพ้นกังานศึกษาต่อในระดบัสูงเพื�อเพิ�มทกัษะ และสร้างวสิัยทศัน์ใหก้วา้งไกล  
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                                  งานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ� งเป็นหวัใจสําคญัในการขบัเคลื�อนธุรกิจและช่วยเพิ�ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ บริษทัให้ความสําคญัและส่งเสริมสนบัสนุนงานในดา้นนี) มาโดย
ตลอด มีการพฒันาซอฟทแ์วร์เพื�อสนบัสนุนงานต่าง ๆ ทั)งในแง่ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงาน ช่วยลด
ตน้ทุนและอื�น ๆ  นอกจากนี)ไดน้าํเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเครื�องจกัรที�ทนัสมยัมีความปลอดภยัสูงมาช่วย
เพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงานอยา่งต่อเนื�อง  

 
             การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
             บริษทัมีเป้าหมายในการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ และสร้างความแตกต่างใน

ผลิตภณัฑ์ (Product differentiate)  ทั)งดา้นรสชาด และรูปแบบบรรจุภณัฑ์ที�ทนัสมยั เพื�อให้สามารถแข่งขนั
ในตลาดใหม่เพิ�มมูลค่าสินคา้ได ้

             การวจิยัละพฒันาเทคโนโลยปีระกอบดว้ย 
             1. พฒันาผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ตาม specification  ที�ลูกคา้กาํหนดมาภายใต ้Brand 

ของลูกคา้  
             2. พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ให้สอดคลอ้งกบัแนวโน้มการตลาด โดยพฒันาสินคา้ภายใต ้ 

Brand ของบริษทั 
             3. พฒันากระบวนการผลิต เพื�อใหส้ามารถลดตน้ทุนต่อหน่วย 
             4. พฒันาเพื�อเพิ�มมูลค่าของผลิตภณัฑใ์หม้ากขึ)น 
             5. ศึกษากระบวนการกระจายความร้อนและการฆ่าเชื) อของผลิตภัณฑ์ เพื�อให้

ผลิตภณัฑมี์ความปลอดภยัในการบริโภค 
             ปี 2559 บริษทัมีรายจ่ายในการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีเป็นเงินทั)งสิ)นประมาณ 4.68 

ลา้นบาท  
 

           3.2    วตัถุดิบและผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ (SUPPLIER) 
                  บริษทัใช้วตัถุดิบการผลิตจากต่างประเทศ ร้อยละ 80 ของปริมาณการใช้วตัถุดิบ

ทั)งหมด ทาํให้ เผชิญกบัความเสี�ยงในการดาํเนินงานจากความผนัผวนดา้นราคาวตัถุดิบที�ปรับตวัขึ)นลงตาม
ราคาตลาดโลก  ซึ� งปี 2559  มีการเปลี�ยนแปลงขึ)นลงของราคาวตัถุดิบอย่างรวดเร็วตามกลไกลตลาดและ
พยายามที�จะซื)อขายล่วงหนา้ซึ� งรวมถึงสินคา้สําเร็จรูปให้สะทอ้นกบัราคาวตัถุดิบแต่ละช่วง เหตุผลดงักล่าว
ขา้งตน้ทางบริษทัจึงตอ้งสร้างพฒันาความสัมพนัธ์ที�ดีต่อผูส่้งวตัถุดิบ  อีกทั)งบริษทัมีการปรับความยืดหยุ่น
ในการผลิต และมีการคาดการณ์พยากรณ์ยอดขายอย่างสมํ�าเสมอ ทาํให้สามารถรับมือกบัปัญหาไม่วา่จะเป็น
การขาดแคลนวตัถุดิบ หรือการมีวตัถุดิบมากเกินความตอ้งการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ� งได้ตลอดทั)งปี จึง
สามารถที�จะปรับเปลี�ยนสายการผลิตใหก้ระจายการผลิตไดส้อดคลอ้งกบัช่วงฤดูกาลของวตัถุดิบ 
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             นอกจากนี)  เพื�อรองรับสถานการณ์ราคาตน้ทุนวตัถุดิบที�สูงขึ)นตามเศรษฐกิจของโลก  
บริษทัมีนโยบายพยายามเพิ�มช่องทางการนาํเขา้ใหม้ากขึ)น ให้สามารถมีแหล่งอุปทานจากหลายประเทศและ
จากหลายแหล่งที�มีคุณภาพโดยมีตน้ทุนที�ต ํ�า 

 
         3.3    ขั)นตอนและเทคโนโลยกีารผลิต 
 

    กลุ่มที�หนึ�ง กลุ่มผลิตภณัฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง (Regular  Tuna 
Products) มีผลิตภณัฑ์หลกั คือ  ปลาทูน่าในนํ) าแร่ ปลาทูน่าในนํ) าเกลือ 
ปลาทูน่าในนํ)ามนั 

 

ขั)นตอนการผลิต คือ นาํวตัถุดิบปลาทูน่า ผา่ทอ้ง ควกัไส้ ลา้งใหส้ะอาด 
นึ� งให้ สุกดว้ยไอนํ) า แยกเลือดปลา และขูดทาํความสะอาด คดัเกรดแยก
ผลิต ตามตลาด บรรจุและ ชั�งนํ) าหนกั เติมนํ) าเกลือหรือนํ) ามนัพืช ปิดผนึก
ดว้ยเครื�องปิดผนึก (Steamer) ล้าง  ทาํความสะอาดกระป๋องก่อนฆ่าเชื)อ
ดว้ยหมอ้ฆ่าเชื)อแบบ 6  ตะกร้า ปล่อยไวใ้ห้เยน็ ตรวจสอบคุณภาพและติด
ฉลาก/บรรจุกล่อง จาํหน่าย 
 
 

   กลุ่มที�สอง กลุ่มผลิตภณัฑ์แปรรูปพร้อมทานบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง (Ready-
To-Serve Products) มีผลิตภณัฑ์หลกัคือปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ 
ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเ ขือเทศ ปลาทู น่าแปรรูปพร้อมทาน 
ปลาแซลมอนแปรรูปพร้อมทาน 
 
ขั)นตอนการผลิต คือ นาํวตัถุดิบปลา ตดัหวัปลาและควกัไส้ นาํเนื)อปลาที�
ตม้แลว้ลา้งสะอาดและบรรจุกระป๋อง เขา้เครื�องอบให้สุกพร้อมสะเด็ดนํ) า 
เติมนํ) ามนัหรือซอสมะเขือเทศ ปิดผนึกดว้ยเครื�องปิดผนึก(Steamer) ลา้ง
ทาํความสะอาดกระป๋องก่อนฆ่าเชื)อดว้ยหมอ้ฆ่าเชื)อแบบ 4 ตะกร้า ปล่อย
ไวใ้หเ้ยน็ ตรวจสอบคุณภาพและติดฉลาก/บรรจุกล่อง จาํหน่าย 
 

   กลุ่มที�สาม กลุ่มอาหารสัตวเ์ลี) ยงบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง (Pet Food) มีผลิตภณัฑ์
หลักคือ อาหารสัตวเ์ลี) ยงจากวตัถุดิบปลาซาร์ดีน  อาหารสัตวเ์ลี) ยงจาก
วตัถุดิบปลาทูน่า และอาหารสัตวเ์ลี)ยงจากวตัถุดิบเครื�องในสัตว ์
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ขั)นตอนการผลิต คือนาํวตัถุดิบ ลา้งทาํความสะอาดคดัสิ�งเจือปนออก เขา้
เครื�องตดัปลาเป็นชิ)นเล็ก ๆ ให้ไดข้นาด 2-3 เซนติเมตร บรรจุใส่กระป๋อง 
เติมส่วนผสมของนํ) าเจลลี� ปิดผนึกด้วยเครื�อง ปิดผนึก(Steamer) ล้างทาํ
ความสะอาดกระป๋องก่อนฆ่าเชื)อดว้ยหมอ้ฆ่าเชื)อแบบ 6 ตะกร้า ปล่อยไว้
ใหเ้ยน็ ตรวจสอบคุณภาพและติดฉลาก/บรรจุกล่อง จาํหน่าย 

 

          3. 4   ผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม 
    ผลกระทบจากกระบวนการผลิตจะมีของเสียและวสัดุเหลือใช ้คือ 

(ก)   ระบบบาํบดันํ)าเสีย ไดใ้ชร้ะบบใหม่เป็นแบบ UASB ประกอบดว้ย ถงั ACID  1     
  ถงั,  UASB 1 ถงั, บ่อปรับสภาพนํ)า 1 บ่อ, บ่อเติมอากาศ 2 บ่อ, สามารถควบคุม  
  คุณภาพนํ)าเสีย เป็นไปตามมาตรฐาน 

(ข)   เศษหวั หนงั กา้ง กระดูกปลา จะนาํเขา้เครื�องอบแหง้เป็นปลาป่นส่งขายให ้ 
 โรงงานผลิตอาหารสัตว ์รวมทั)งไส้ปลา เครื�องในปลา ก็ส่งขายโรงงานอาหาร  
  สัตว ์ 

(ค)   นํ)ามนัปลา ที�ไดจ้ากเครื�องแยกนํ)ามนัปลา นํ)านึ�งปลา ไดส่้งขายเป็นส่วนผสม 
  สาํหรับอาหารเลี)ยงกุง้, อาหารสัตว ์ 

(ง)   ขยะมูลฝอย เช่น เศษอาหาร เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เป็นตน้ ไดจ้ดัถงัเก็บอยา่ง   
   มิดชิด และวา่จา้งทางเทศบาลนครหาดใหญ่จดัรถขนทุกวนั 
 

   ทั)งนี) ในทุกขั)นตอนของการบาํบดันํ) าเสียของเสีย การนาํวสัดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์
ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่อย่างดี แทบจะไม่มีผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม โดยการดาํเนินงานภายใตก้ารบริหาร
จดัการทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม  ISO 14001 และไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐที�ดูแลผลกระทบต่อ
สิ�งแวดลอ้มไดเ้อาใส่ใจให้คาํแนะนาํและดูแลอย่างใกลชิ้ดโดยผลของการปฏิบติังานจริงสามารถควบคุมให้
เป็นไปตามมาตรฐานที�กฎหมายกาํหนด   นอกจากนี)บริษทัไดมุ่้งมั�นในการพฒันาการใช้พลงังานแบบองค์
รวม และพฒันาการนาํพลงังานที�ไดจ้ากขั)นตอนการบาํบดันํ) าเสียของเสียนาํกลบัมาใช้เป็นพลงังานให้เกิด
ประโยชน์อีกครั) งหนึ�ง  การใชน้ํ)าในระบบ Re-Cycle และการรณรงคป์ลูกจิตสํานึกให้กบัพนกังานทุกคนให้
ตระหนกัถึงการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 

 
 

 4.   งานที�ยงัไม่ส่งมอบ 
                      งานที�ยงัไม่ส่งมอบมีน้อยมาก เนื�องจากเป็นการผลิตตามคาํสั�งซื)อส่วนปัจจยัตามฤดูกาลมี
ผลกระทบ เช่น วตัถุดิบไม่แน่นอนขึ)นอยู่กบัมรสุมทางทะเล  ก็ไดมี้การพยากรณ์และแกปั้ญหาการส่งมอบ 
โดยการทาํสินคา้ในบางส่วนล่วงหนา้ เพื�อแกปั้ญหาการขาดแคลนวตัถุดิบตามช่วงฤดู  
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บริษัท อโีลฟาร์ จํากดั  (E) 

1.  ลกัษณะของผลติภัณฑ์หรือบริการ      

           ติดตามงาน ประสานงานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกรรมของบริษทัที�เกิดขึ)นในกรุงเทพมหานคร 
และจงัหวดัใกลเ้คียง รวมถึงการเป็นผูป้ระสานงานกบัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ตราทีซีบีของบริษทั โดยเน้น
ตลาดภายในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน อีกทั)งช่วยในการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ของบริษทัออกสู่
ตลาด  
                นอกจากนี) ยงัมีทีมงานฝ่ายขายสินคา้กลุ่มทูน่า และแซลมอนที�เนน้จาํหน่ายไปยงักลุ่มร้านอาหาร 
โรงแรม และอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ HoReCa (Hotel Restaurant Catering) ภายใตต้ราสินคา้ซาฟโคล   
โดยรายไดข้องบริษทัเกิดจากการซื)อมา-ขายไปของสินคา้ รวมถึงการไดรั้บค่าที�ปรึกษา และค่านายหนา้จาก
ยอดขาย และ/หรือบริการต่างๆ 

2.  การตลาดและสภาวะการแข่งขัน  
      จากภาพรวมของตลาดที�ค่อนขา้งซบเซาทาํให้หลายบริษทัพยายามกระตุน้ยอดขายด้วยรายการ
ส่งเสริมการขาย และการจดักิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางการจดัจาํหน่ายต่างๆ ทั)งห้างคา้ปลีกส่งสมยัใหม่ 
(Modern Trade) หรือห้างทอ้งถิ�นต่างๆ ทั�วประเทศ (General Trade) ซึ� งในส่วนของบริษทัก็ไดมี้การจดั
กิจกรรมต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัแผนงาน รวมถึงภาวะการแข่งขนัที�เพิ�มสูงขึ)น  

            สําหรับสินค้าของบริษทั  ทางบริษัทมุ่งเน้นอย่างมากในด้านของคุณภาพวตัถุดิบ ตลอดจน
มาตรฐานการผลิตเพื�อให้ลูกคา้สามารถมั�นใจไดถึ้งคุณภาพ ตลอดจนความคุม้ค่าในการเลือกรับประทาน
สินคา้ของทางบริษทั 
           3.  การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

                งานบริการ ประสานงานจะตอ้งรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เพื�อสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ในสภาวะการแข่งขนัที�สูงยิ�งขึ)นรวมถึงการพยายามมองหาโอกาสใหม่ๆ เพื�อเพิ�มจาํนวนลูกคา้ และ
สร้างผลตอบแทนแก่บริษทัที�สูงขึ)นในระยะยาว 
 

4. งานที�ยงัไม่ได้ส่งมอบ   - ไม่มี – 
 
  บริษัท ทรอปิคอลแพคเกจจิ�ง จํากดั ( TP) 

           บริษทัไดห้ยดุดาํเนินกิจการ รอการจดทะเบียนเลิกบริษทัและชาํระบญัชี  
 

   บริษัท ทรอปิคอลพร็อพเพอร์ตี� แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (TPD)         

 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทั เมื�อวนัที� 23 ธนัวาคม 2558 และจดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชีเมื�อ
วนัที� 2 มีนาคม 2560 
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บริษัทฟาร์มเฟรชโปรดัคส์มานูแฟคเจอริ�ง  จํากดั (FPM) 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทั เมื�อวนัที� 10  พฤศจิกายน  2558 และจดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี
เมื�อวนัที� 13 มิถุนายน 2559 
 
4.  ปัจจัยความเสี�ยง 

 
4.1  ความเสี�ยงจากการจดัหาและราคาวตัถุดิบ 

                 ความผนัผวนของส่วนต่างของราคาวตัถุดิบ วสัดุบรรจุภณัฑ์ ส่วนผสม ที�ผนัแปรตามแนวโน้ม 
เศรษฐกิจ ฤดูกาล และปัจจยัเฉพาะ อาทิ โรคระบาด  ภยัพิบติั รวมทั)งการผนัผวนของราคานํ) ามนัส่งผลต่อ
ตน้ทุนของผลิตภณัฑ ์
                 แนวทางการดาํเนินการเพื�อลดปัจจยัความเสี�ยง บริษทัมีห้องเยน็เพื�อให้สามารถเก็บวตัถุดิบได้
เพียงพอ แต่หากในบางช่วงวตัถุดิบมากเกินกวา่ ขนาดหอ้งเยน็ที�เก็บได ้ก็จะไปจดัเก็บในห้องเยน็ของเอกชน 
โดยพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมและถูกที�สุด มีการจดัการหมุนเวียนสินคา้คงคลงัให้เหมาะสม มี
การวางแผนการขายสินคา้ล่วงหน้า และการซื)อวตัถุดิบล่วงหน้าให้สอดคลอ้งกนั เพื�อให้สามารถกาํหนด
ราคาขายตามราคาตลาดในช่วงนั)น ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
 

 

4.2  ความเสี�ยงทางดา้นการตลาดและภาวะการแข่งขนั 

                เศรษฐกิจโลกยงัมีความผนัผวน ประเทศต่าง ๆ มีการกีดกนัทางการคา้ ความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลี�ยน การแข่งขนัดา้นราคาในตลาดโลก สถานการณ์นํ) ามนัโลกยงัคงอยูใ่นระดบัตํ�าเป็นผลมาจากกลุ่ม
ประเทศโอเปกตดัสินใจคงกาํลงัการผลิต ส่งผลกกระทบต่อกาํลงัซื)อในหลายตลาด อาหารทะเล จึงตอ้ง
กาํหนดราคาตามตลาด ผูผ้ลิตที�มีแบรนด์เป็นของตนเองจะไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนการผลิตสามารถเป็นผูน้าํ
ดา้นการปรับราคาขายได ้ 
               แนวทางการดาํเนินการ เพื�อลดปัจจยัความเสี�ยง แนวโน้มความกงัวลด้านสุขภาพของผูบ้ริโภค
ส่งผลให้ผูป้ระกอบการรายใหญ่หลายรายพยายามสร้างตราผลิตภณัฑ์ที�เป็นที�นิยมเพื�อความภกัดีในตรา
ผลิตภัณฑ์ระยะยาว ทําให้ส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์ที� มีตราผลิตภัณฑ์แข็งแกร่งมีแนวโน้มสูงขึ) น 
กระบวนการผลิตมีแนวโน้มเป็นระบบอตัโนมติัมากขึ)นลดความตอ้งการใช้แรงงานคนลง ลดตน้ทุนเพิ�ม
อาํนาจต่อรองต่อผูป้ระกอบการ 
               บริษทัมีรายได้จากการส่งออกโดยมีลูกค้าอยู่ในเกือบทุกภูมิภาคของโลก ทาํให้บริษัทได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการกีดกนัทางการคา้เป็นระยะ ๆ  ทั)งที�เป็นมาตรการทางดา้นภาษี และมาตรการที�ไม่ใช่
ทางดา้นภาษี โดยในปี 2559 มีประเด็นจากการที�ประเทศไทยไดรั้บใบเหลือง (Yellow card)  จากกลุ่ม
ประเทศ  EU ในเรื� องของการทาํประมงที�ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม( Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing: IUU)  ซึ� งเป็นประเด็นที�สําคญับริษทัให้ความสนใจ และไดใ้ห้ความ
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ร่วมมือกบัฝ่ายต่าง ๆ ที�จะปฎิบติัให้ถูกตอ้งและโปร่งใส่ สามารถตรวจสอบไดทุ้กขั)นตอน โดยจะไม่ทาํการ
ประมงที�ผิดกฎหมายไม่ว่าจะซื)อ นาํเขา้ ผลิตภณัฑ์สัตวน์ํ) าที�ไดม้าจากการทาํประมงที�ผิดกฎหมายตลอดจน
การไม่ใชแ้รงงานที�ผดิกฎหมาย 
 
                     

4.2 ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

              ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศยงัคงมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของ
บริษทัอยา่งมีนยัสําคญั ทาํให้บริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�เกิดจากการขาย
สินคา้ การชาํระค่าวตัถุดิบที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 
              แนวทางการดาํเนินการเพื�อลดปัจจยัความเสี�ยง บริษทัไดมี้การบริหารจดัการความเสี�ยง โดยการทาํ
สัญญาซื)อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ หรือการบริหารอตัราแลกเปลี�ยนแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) 
อยา่งไรก็ดีในภาวะที�ค่าเงินบาทมีความผนัผวนอยา่งรวดเร็ว มีผลทาํให้บริษทัตอ้งมีการติดตามอย่างใกลชิ้ด 
เพื�อใหด้าํเนินการไดท้นัต่อสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป 
 

        4.4 ความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อ 
              ความเสี�ยงทางด้านสินเชื�อเป็นความเสี�ยงที�ลูกคา้หรือคู่สัญญาอาจจะไม่สามารถชําระหนี) ให้แก่
บริษทัตามเงื�อนไขที�ตกลงกนัไวเ้มื�อครบกาํหนด ดงันั)นบริษทัไดก้าํหนดนโยบายดา้นสินเชื�อเพื�อจดัการและ
ควบคุมความเสี�ยงนี)อยา่งสมํ�าเสมอ โดยวเิคราะห์ฐานะการเงินของลูกคา้ทุกระยะที�ขอวงเงินสินเชื�อในระดบั
หนึ�งอยา่งไรก็ตาม บริษทัเชื�อมั�นวา่จะไม่เกิดผลเสียหายอนัมีนยัสาํคญัจากการเรียกเก็บหนี)จากลูกคา้ไม่ได ้
 
 

       4.5  ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี)ย 

              ความเสี�ยงด้านดอกเบี)ยเป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดขึ)นในอนาคต ซึ� งส่งผล
กระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั เนื�องจากดอกเบี)ยที�ลอยตวั อย่างไรก็ตามฝ่าย
บริหารเชื�อวา่บริษทัไม่มีความเสี�ยงในอตัราดอกเบี)ยอยา่งมีนยัสําคญั เนื�องจากบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั)นจาก
สถาบนัการเงินจึงมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี)ยนอ้ย ดงันั)นบริษทัจึงมิไดท้าํสัญญา เพื�อป้องกนัความเสี�ยง
เรื�องอตัราดอกเบี)ย  
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5.  โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

 
         5.1  ผูถื้อหุน้     
                รายชื�อผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก  ณ วนัที�  31  ธนัวาคม  2559 
 
ลาํดับที� ผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1 
2 
3 
 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื�อผูฝ้าก 
ดาโตะ๊ ซรี ตนั บุน ปิน 
THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY 
LIMITED FOR DEPOSITORS 
นายกมัพล  วชัระนิมิต 
นายสมชาย  ดีประเสริฐกุล 
นางสมพิศ ก่อเกียรติพิทกัษ ์
นายบุญเกียรติ ก่อเกียรติพิทกัษ ์
นางสาวบุญศิริ  ก่อเกียรติพิทกัษ ์
นายบุญโพธิ�  ก่อเกียรติพิทกัษ ์
นายบุญชยั  ก่อเกียรติพิทกัษ ์

    158,244,300           
        81,130,000 

  36,643,000 
 

 15,005,000 
 15,005,000 
    6,506,500 
   3,850,000 
   3,783,000 
   3,780,000 
   3,780,000 

 47.95 
 24.59 
 11.11 

 
    4.55 
    4.55 
    1.97 
    1.17 
    1.15 
    1.15 
    1.15 

 
                กลุ่มผูถื้อหุน้ที�มีอาํนาจควบคุม คือ ดาโตะ๊ ซรี ตนั บุน ปิน, นายกมัพล วชัระนิมิต, นายสมชาย  
ดีประเสริฐกุล, นายฉลอง อภิชาติโชติ, นายบุญพฒัน์  ก่อเกียรติพิทกัษ ์และ นายตนั เซา ปอ 
 
        5.2   นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ 25% ของกาํไรสุทธิ ซึ� งมีขอ้แมว้า่จะตอ้ง 
ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงในฐานะการเงินและสภาพคล่องทางการเงินของบริษทัและ ใน   
 ส่วนของบริษทัยอ่ย ซึ� งบริษทั ถือหุน้ 99.99% เมื�อมีกาํไรและมีสภาพคล่องก็จะจ่ายเงินปันผล 
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        5.3  โครงสร้างการจดัการ 
(1) โครงสร้างการจดัการ : 

        (1.1) โครงสร้างการจดัการ : บริษทัมีคณะกรรมการ ทั)งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 
            คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจหน้าที�กาํหนดนโยบายการดาํเนินงานของบริษทัโดย
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหาร ดูแล และปฏิบติังาน 
                   คณะกรรมการบริหาร มีอาํนาจหน้าที� คือ รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษทั เพื�อ
นาํไปปฏิบติัใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์

    คณะกรรมการตรวจสอบ มีอาํนาจหนา้ที�ในการตรวจทานงบการเงิน เป็นที�ปรึกษา ให ้
คาํแนะนาํแก่คณะกรรมการบริษทั ตลอดจนเรื�องอื�น ๆ ที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 
                     (1.2)  คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย : 
 

                 ชื�อ – สกุล      ตาํแหน่ง 
1. ดาโตะ๊ ซรี ตนั บุน ปิน 
2. นายกมัพล  วชัระนิมิต 
3. นายสมชาย  ดีประเสริฐกุล 
4. นายฉลอง  อภิชาติโชติ 
5. นายบุญพฒัน์  ก่อเกียรติพิทกัษ ์
6. นายตนั เซา ปอ 
7. นายลิม ชอง เซียง 
8. นายวจิิตร  ตั)งสินมั�นคง  
9. นายบุลเดช  วรพงศ ์

ประธานกรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ และเลขานุการบริษทั 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
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          (1.3)  คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย : 

                   ชื�อและตาํแหน่งของผูบ้ริหาร และโครงสร้างการบริหารจดัการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
บริษทัมีผูบ้ริหาร จาํนวน 21 ท่าน ดงันี)  
 

                 ชื�อ – สกุล                            ตาํแหน่ง 
1.ดาโตะ๊ ซรี ตนั บุน ปิน ประธานกรรมการ 
2.นายกมัพล  วชัระนิมิต กรรมการผูจ้ดัการ 
3.นายสมชาย  ดีประเสริฐกุล กรรมการ และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4.นายฉลอง  อภิชาติโชติ กรรมการ และเลขานุการบริษทั 

และผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
5.นายบุญพฒัน์  ก่อเกียรติพิทกัษ ์ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.นายตนั เซา ปอ กรรมการ 
7.นายจรัส แดงดี ผูจ้ดัการอาวุโส ส่วนฏิบติัการ 
8.นายชยัพงศ ์แสงแจ่ม  ผูช่้วยผูจ้ดัการอาวุโส ส่วนฏิบติัการ  
9.นายประพนัธ์  แสงประดบั ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 
10.นายอุดม จิระเกียรติกุล ผูจ้ดัการอาวุโส ส่วนวชิาการ 
11.นายสราวธุ  เขียวเล็ก ผูช่้วยผูจ้ดัการอาวุโส ส่วนวชิาการ  
12.นางสาววลยัภรณ์  ศิริสมบติั ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
13.นายวทิยา  บิลยะหีม ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ 
14.นายรังสันต ์ จรูญวรรธนะ ผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสินคา้ 
15.นายอุย  เมง็ชวน ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื)อ 
16.นายอุย ชุน เซียง ผูจ้ดัการฝ่าย Import Export and Billing 
17.นางสาวประเทียบ อรุณสวสัดิ�  ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารงานขาย 
18.นายอุกฤษฎ ์ประดิษฐอุกฤษฎ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
19.นายนนัทคม  ไชยธาดา ผูช่้วยผูจ้ดัการอาวุโส ส่วนวศิวกรรมซ่อมบาํรุง 
20.นายณรินทร์  สุกแป้น ผูช่้วยผูจ้ดัการอาวุโส ส่วนวศิวกรรมระบบความเยน็

และโครงการ 
21. นางสาวรัตติยา บุตรเอก ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื)อบรรจุภณัฑแ์ละวสัดุการผลิต 
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(1.4) เลขานุการบริษทั   

                                       คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั) ง นายฉลอง  อภิชาติโชติ  ดํารงตาํแหน่ง
เลขานุการบริษทั  มีหน้าที�ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์  (ฉบบัที� 4 ) พ.ศ. 2551 
กาํหนด ตั)งแต่วนัที� 14 สิงหาคม 2551 
 

(1.5) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย : 
 

ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง 
ประสบการณ์ในการสอบทาน

งบการเงิน 
1. นายลิม ชอง เซียง 

 
 

2. นายวจิิตร  ตั)งสินมั�นคง 
3. นายบุลเดช  วรพงศ ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

มีความรู้และประสบการณ์ใน
การสอบทาน ของบริษัท LIM 
MANAGEMENT SDN. BHD.    

 

                     (1.6)   หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการอิสระ 
                                กระบวนการคัดเลือกผู ้ด ํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทไม่ได้ผ่าน
คณะกรรมการสรรหา เนื�องจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีการแต่งตั) งคณะกรรมการสรรหา  อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการบริษทัได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการอิสระบริษทั
ในช่วงปีที�ผา่นมา 
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                            (1.7)  จาํนวนครั) งของการประชุม คณะกรรมการและจาํนวนครั) งที�กรรมการแต่ละรายเขา้
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 
รายชื�อกรรมการ 

 
ตาํแหน่ง 

จาํนวนครั) งการ
ประชุม

คณะกรรมการ 

การเขา้ร่วม
ประชุม

คณะกรรมการ 
1.ดาโตะ๊ ซรี ตนั บุน ปิน ประธานกรรมการ 6 3 
2.นายกมัพล  วชัระนิมิต กรรมการผูจ้ดัการ 6 6 

3.นายสมชาย  ดีประเสริฐกุล กรรมการ 6 6 

4.นายฉลอง  อภิชาติโชติ กรรมการ และเลขานุการบริษทั 6 6 

5.นายบุญพฒัน์  ก่อเกียรติพิทกัษ ์ กรรมการ 6 6 

6. นายตนั เซา ปอ กรรมการ 6 4 
7.นายลิม ชองเซียง กรรมการและกรรมการอิสระ 6 3 

8.นายวจิิตร  ตั)งสินมั�นคง กรรมการและกรรมการอิสระ 6 6 
9.นายบุลเดช วรพงศ ์ กรรมการและกรรมการอิสระ 6 6 
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                (1.8)  รายชื�อตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัเกี�ยวกบัวฒิุ
การศึกษาล่าสุดประวติัการอบรมเกี�ยวกบับทบาทหนา้ที�และทกัษะของการเป็นกรรมการ ตามตารางดงันี)  
 

ชื�อ-สกุล 
ตาํแหน่ง 

(1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

(2) 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 

(%)  (3) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง 
ผูบ้ริหาร (4) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื�อหน่วยงานบริษทั/

ประเภทธุรกิจ (5) 

1. ดาโต๊ะ ซรี  ตนั บุน ปิน 
    ประธานกรรมการ 

79 ปริญญาตรี 
ทางการบญัชี 

24.59 -มี- 2554 ประธานกรรมการ 
 

บมจ. ทรอปิคอล 
แคนนิ�ง (ประเทศไทย) 
อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 

2. นายกมัพล  วชัระนิมิต 
     กรรมการผูจ้ดัการ 

55 ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ 

4.55 -ไม่มี- 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ทรอปิคอลแคนนิ�ง 
(ประเทศไทย) 
อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 

3. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล 
     กรรมการ 
     ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

54 ปริญญาตรี 
สาขาการบญัชี 
 
ผา่นการอบรม
หลกัสูตร DAP 

4.55 -ไม่มี- 2555 กรรมการ บมจ. ทรอปิคอลแคนนิ�ง 
(ประเทศไทย) 
อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย(IOD) 

4. นายฉลอง อภิชาติโชติ   
    กรรมการ,   
    เลขานุการบริษทั ,  
    และ ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

54 ปริญญาตรี 
สาขาการบญัชี 

4.55 -ไม่มี- 2555 กรรมการ บมจ. ทรอปิคอลแคนนิ�ง 
(ประเทศไทย) 
อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 

5. นายบุญพฒัน ์ก่อเกียรติพิทกัษ ์
    กรรมการ 
    เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

38 ปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกิจ 
 
ผา่นการอบรม
หลกัสูตร DAP 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2555 กรรมการ บมจ. ทรอปิคอลแคนนิ�ง 
(ประเทศไทย) 
อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย(IOD) 

6. นายตนั เซา ปอ 
    กรรมการ 

47 ปริญญาตรี 
สาขาเศรษฐศาสตร์ 

4.83 -มี- 2555 Chief Operating officer Tropical Consolidated and 
group of companies, 
Malaysia 

7. นายอุย เมง็ ชวน 
    ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื)อ 

68 - 0.42 -มี- 2555 ฝ่ายจดัซื)อ บมจ. ทรอปิคอลแคนนิ�ง 
(ประเทศไทย) 
อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 

8. นายอุดม จิระเกียรติกุล 
     ผูจ้ดัการอาวุโส ส่วนวิชาการ 
      

47 ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ 

- -ไม่มี- 2555 ผูจ้ดัการฝ่ายวิชาการ บมจ. ทรอปิคอลแคนนิ�ง 
(ประเทศไทย) 
อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 

9. นายจรัส  แดงดี 
     ผูจ้ดัการอาวุโส ส่วนปฏิบติัการ 
 
 

56 ปริญญาตรี 
สาขาการจดัการ 

- -ไม่มี- 2555 ผูช่้วยผูจ้ดัการอาวุโส 
ส่วนปฏิบติัการ 

บมจ. ทรอปิคอลแคนนิ�ง 
(ประเทศไทย) 
อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 
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ชื�อ-สกุล 
ตาํแหน่ง 

(1) 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

(2) 

สดัส่วน
การถือ
หุน้ใน
บริษทั 
(%) (3) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร (4) 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ยอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื�อหน่วยงานบริษทั/

ประเภทธุรกิจ (5) 

10. นายชยัพงศ ์ แสงแจ่ม 
      ผูช่้วยผูจ้ดัการอาวุโส  
      ส่วนปฏิบติัการ 

44 ปริญญาตรี 
สาขาวิทยาศาสตร์
การอาหาร 

- -ไม่มี- 2555 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต บมจ. ทรอปิคอลแคนนิ�ง 
(ประเทศไทย) 
อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 

11. นายสราวุธ  เขียวเลก็ 
       ผูช่้วยผูจ้ดัการอาวุโส  
       ส่วนวิชาการ    
        

49 ปริญญาตรี 
สาขาวิทยาศาสตร์
การอาหาร 

- -ไม่มี- 2555 ผช.ผจก.ฝ่ายประกนั 
คุณภาพ 
ผจก.ฝ่ายประกนัคุณภาพ 
 

บมจ. ทรอปิคอลแคนนิ�ง 
(ประเทศไทย) 
อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 

12.  นางสาววลยัภรณ์ ศิริสมบติั 
       ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

53 ปริญญาตรี 
สาขาวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา 

- -ไม่มี- 2555 ผจก.แผนกควบคุมคุณภาพ  บมจ. ทรอปิคอลแคนนิ�ง 
(ประเทศไทย) 
อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 

13. นางสาวประเทียบ อรุณสวสัดิ�  
       ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารงานขาย 

52 ปริญญาตรี 
สาขาบริหารงาน
บุคคล 

- -ไม่มี- 2555 ผช.ผจก.ฝ่ายวางแผนการ
ผลิตและจดัซื)อ 

บมจ. ทรอปิคอลแคนนิ�ง 
(ประเทศไทย) 
อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 

14. นายนนัทคม ไชยธาดา 
      ผูช่้วยผูจ้ดัการอาวุโส 
      ส่วนวิศวกรรมซ่อมบาํรุง 

45 ปริญญาตรี 
สาขา
วิศวกรรมเครื�องกล 

- -ไม่มี- 2555 ผจก.แผนกวิศวกรรม 1 
ผช.ผจก.ฝ่ายวิศวกรรม 
ผจ.ฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบาํรุง 

บมจ. ทรอปิคอลแคนนิ�ง 
(ประเทศไทย) 
อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 

15. นายณรินทร์ สุกแป้น 
      ผูช่้วยผูจ้ดัการอาวุโสส่วนวิศวกรรม 
      ระบบความเยน็และโครงการ 

50 ปริญญาตรี 
สาขาการจดัการ 
อุตสาหกรรม 

- -ไม่มี- 2555 ผจก.แผนกวิศวกรรม 
ผช.ผจก. ฝ่ายวิศวกรรม 
ผจ.ฝ่ายวิศวกรรมระบบ
ความเยน็และโครงการ 

บมจ. ทรอปิคอลแคนนิ�ง 
(ประเทศไทย) 
อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 

16. นายวิทยา บิลยะหีม 
       ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ 

51 ปริญญาตรี 
สาขาอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั 

- -ไม่มี- 2555 ผจก.แผนกความปลอดภยั
สินคา้ 
 

บมจ. ทรอปิคอลแคนนิ�ง 
(ประเทศไทย) 
อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 

17. นายรังสนัต ์ จรูญวรรธนะ 
       ผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสินคา้ 

40 ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ 

- -ไม่มี- 2555 ผช.ผจก.ฝ่ายคลงัสินคา้ บมจ. ทรอปิคอลแคนนิ�ง 
(ประเทศไทย) 
อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 

18. นายอุกฤษฏ ์ ประดิษฐอุกฤษฎ ์
       ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

50 ปริญญาตรี 
สาขาเศรษฐศาสตร์ 

- -ไม่มี- 2555 ผช.ผจก.ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บมจ. ทรอปิคอลแคนนิ�ง 
(ประเทศไทย) 
อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 

19. นายประพนัธ์  แสงประดบั 
       ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 

38 ปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยี
วสัดุภณัฑ ์

- -ไม่มี- 2555 ผูจ้ดกัารแผนกความ
ปลอดภยัสินคา้ 

บมจ. ทรอปิคอลแคนนิ�ง 
(ประเทศไทย) 
อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 

20. นายอุย ชุน เซียง  
      ผูจ้ดัการฝ่าย Import Export  
      and Billing 

36 Bachelor of  Civil 
Enginerring  
ปริญาญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ 

- -มี- 2555 ผูจ้ดัการ 
แผนกจดัซื)อวตัถุดิบ 

 

บมจ. ทรอปิคอลแคนนิ�ง 
(ประเทศไทย) 
อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 

21. นางสาวรัตติยา  บุตรเอก 
      ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื)อบรรจุภณัฑแ์ละ  
      วสัดุการผลิต 

43 ปริญญาตรี 
สาขาศิลปศาสตร์ 

- -ไม่มี- 2555 ผจก.แผนกจดัซื)อวสัดุ 
การผลิต 

บมจ. ทรอปิคอลแคนนิ�ง 
(ประเทศไทย) 
อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 
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1.9  กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุม ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัที�เกี�ยวขอ้ง โดยมีรายละเอียด ดงันี)  

 
 

รายชื�อบริษัท บริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั 

 บมจ.ทรอปิคอล 

แคนนิ�ง 
 (ประเทศไทย) 

บจ.อีโลฟาร์ บจ.ทรอปิคอลพร็อพ์เพอร์ตี 3 
แอนด์ดีเวลลอปเมนท์ 

บจ.ทรอปิคอล 

แพคเกจจิง 
PT 

Medan 

Tropical 

Canning 

& Frozen 

Industries 

บจ.รอแยล 

พริ 3นท์เฮ้าส์ 
บจ.ปัตตานีผลติ 

ภณัฑ์อาหาร 
Tropical 

Consolidated 

Corporation 

Sdn. Bhd. 

Tropical  

Canning 

Corporation 

Sdn. Bhd. 

TC Boy 

Marketing 

Sdn. Bhd. 

Tropical 

Corporation 

Japan Co., 

Ltd. 

Safcol 

Singapore 

Pte., Ltd. 

Safcol  

Austria 

Pty., Ltd. 

Safcol 

(Europe)  

Ltd. 

Safcol 

USA 

Inc. 

Gamma 

Investm

ent Inc. 

Safcol 

Victoria 

Malaysia 

Sdn. 

Bhd. 

Safcol 

Chile S.A 

1..ดาโต๊ะ ซรี ตนั บนุ ปิน x x x x    x X x x x x x x x x x 
2. นายกมัพล วชัระนิมิต  //  // // //  //             

3. นายสมชาย   
      ดีประเสริฐกลุ 

// // //                

4. นายฉลอง อภิชาติโชติ //  // //               
5. นายบุญพฒัน์ 

    ก่อเกียรติพิทกัษ์ 
// //                 

6. นายตนั เซา ปอ //    /   // // // /  / /  / // / 

7. นายลิม ชอง เซียง /                  
8. นายวิจิตร ตั 3งสินมั�นคง /                  
9. นายบลุเดช วรพงศ์ /                  
10. นายพิทกัษ์  
      ก่อเกียรติพิทกัษ์ 

   /               

หมายเหต ุ  :    1.    /   =   กรรมการ ,                X   = ประธานกรรมการ ,          // = กรรมการบริหาร 
                         2. บริษัทที�เกี�ยวข้องให้หมายถึง นิยามนิตบิคุคลของบคุคลที�อาจมีความขดัแย้งของประกาศนี          
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 (2)  การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 
 กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา 

เนื�องจากปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีการแต่งตั)งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัได้
ร่วมกันพิจารณาคุณสมบติัในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความ
เชี�ยวชาญจากหลากหลายวชิาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงที�ผา่นมา 
 
              (3)  ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

        จาํนวนค่าตอบแทนในปี 2559 : ในปี 2559 บริษทัไดจ้่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่ กรรมการ
กรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร มีรายละเอียดดงันี)  
      (3.1) ค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงิน 
      ค่าตอบแทนกรรมการ, คณะกรรมการตรวจสอบ  และเบี)ยประชุม ปี 2559 ประกอบดว้ย 

 

รายชื�อกรรมการ ตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรม 

การสรรหา 
รวม 

1.ดาโตะ๊ ซรี ตนั  บุน ปิน ประธานกรรมการ 600,000 - - 600,000 
2.นายกมัพล วชัระนิมิต กรรมการผูจ้ดัการ 150,000 - - 150,000 
3.นายสมชาย ดีประเสริฐกุล กรรมการ 150,000 - - 150,000 
4.นายฉลอง  อภิชาติโชติ กรรมการและเลขานุการบริษทั 150,000 - - 150,000 
5.นายบุญพฒัน์ ก่อเกียรติพิทกัษ ์ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
150,000 - - 150,000 

6.นายตนั เซา ปอ กรรมการ 150,000 - - 150,000 
7.นายลิม ชอง เซียง กรรมการ  

และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

150,000 100,000 - 250,000 

8.นายวิจิตร ตั)งสินมั�นคง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 150,000 25,000 - 175,000 
9.นายบุลเดช วรพงศ ์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 150,000 25,000 - 175,000 

       * หมายเหตุ   ค่าตอบแทนกรรมการกาํหนดจ่ายในวนัประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น  

 
   ค่าตอบแทนรวมผูบ้ริหาร และจาํนวนผูบ้ริหารในปี 2559 ประกอบดว้ย 

ค่าตอบแทน จาํนวนราย (คน) จาํนวนเงิน (บาท) 
เงินเดือน 21 24,678,200 
โบนสั 21  2,972,700 
ค่าตอบแทนอื�น 21  3,605,582 
รวม 21 31,256,482 

      หมายเหตุ  ผูบ้ริหารนบัจากผูจ้ดัการฝ่ายขึ)นไป 
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         (3.2)   ค่าตอบแทนอื�นของผูบ้ริหาร   
         เงินกองทุนสาํรองเลี)ยงชีพ 
                     บริษทัไดจ้ดัใหมี้กองทุนสาํรองเลี)ยงชีพโดยบริษทัไดส้มทบในอตัราร้อยละ 6 ของ
เงินเดือน โดยในปี 2559 บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเลี)ยงชีพสาํหรับผูบ้ริหาร 21 ราย จาํนวน 
1,433,160  บาท  
 

(3.3) บุคลากร :   

                         จาํนวนพนกังานทั)งหมดของบริษทั แต่ละสายงานหลกัในระยะ 3 ปีที�ผ่านมา 
 

จาํนวนพนกังาน (คน) ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ฝ่ายโรงงาน 2,552 2,600 2,593 
ฝ่ายธุรการและสาํนกังาน      91       93     82 
ฝ่ายบริหาร     21      21      20 

รวมทั)งหมด 2,664 2,714 2,695 
 
                   ขอ้พิพาทดา้นแรงงานที�สาํคญัในระยะ 3 ปี ที�ผา่นมา  -  ไม่มี - 

 
                                  ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน ในปี 2559  จาํนวน 587.04  ลา้นบาท ในปี 2558  
จาํนวน 623.40  ลา้นบาทโดยแบ่งเป็นเงินเดือน ค่าจา้งโบนสั และเงินกองทุนสาํรองเลี)ยงชีพ 

 

 นโยบายในการพฒันาพนกังาน  
 บริษทัให้ความสําคญัต่อการพฒันาบุคลากรเป็นอยา่งยิ�ง  สนบัสนุนให้พนกังานทุก

ระดบัศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ  เพิ�มเติม ให้มีความรู้ความสามารถ และทกัษะซึ� งจาํเป็นในการ
ปฏิบติังานให้ประสบความสําเร็จ สร้างความพอใจให้ลูกคา้อย่างต่อเนื�อง  ปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั เป็น
ธรรมและให้ผลตอบแทนที�เหมาะสม บริษทัให้ความสําคญัด้านการดูแลสวสัดิภาพและสวสัดิการของ
พนักงาน เช่น การตรวจสุขภาพ การจดัตั) งกองทุนสํารองเลี) ยงชีพ ตลอดจนสร้างบรรยากาศที�ดีในการ
ทาํงาน จดักิจกรรมสันทนาการเพื�อความบนัเทิงตามความเหมาะสม นอกจากนี)  ดูแลในดา้นความปลอดภยั
และสุขอนามยัในการทาํงาน มีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลครบถว้นตามที�กฎหมายกาํหนด เช่น  
การแต่งกายถูกสุขลกัษณะตามหลกั GMP ขณะปฏิบติังาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัเสียงดงัขณะปฏิบติังาน
ในจุดที�มีเสียงดงัเป็นตน้ 
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6.   การกาํกบัดูแลกจิการ 

 
นโยบายเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ 

       คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสําคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี มีความมุ่งมั�นและ 
ตั)งใจที�จะปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี)  พนักงาน ชุมชน และผูมี้ส่วนได้เสีย จะไม่ถูกเอาเปรียบ
ระหวา่งกนัตอ้งไดรั้บการพิจารณาใหเ้กิดความเสมอภาคเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมแก่ทุกกลุ่ม 
                  - บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื�อสัตย์เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้เปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงเวลา และเท่าเทียมกนัแก่ผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่ายมีการ
ควบคุมและบริหารความเสี� ยงที�เหมาะสม และเพียงพอต่อการตดัสินใจ มีกระบวนการตดัสินใจและ
ขั)นตอนการทาํงานที�ชดัเจน รอบคอบระมดัระวงัภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายและจริยธรรมทาง
ธุรกิจก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
                 - เพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยการส่งเสริมการปฏิบติังานอนัเป็นเลิศ และการมี
จรรยาบรรณที�ดีในการประกอบธุรกิจ เพื�อให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความมั�นคงและเจริญเติบโตอยา่งย ั�งยนื  
                 - เพิ�มศกัยภาพของบุคลากรให้มีความเขา้ใจและขีดความสามารถในการประพฤติปฏิบติัไดต้าม
หนา้ที�และความรับผดิชอบเป็นอยา่งดียิ�ง พร้อมกบัการที�ตอ้งเรียนรู้สิ�งใหม่ๆอยูเ่สมอ  มีความรักงาน มุ่งมั�น
ที�จะทาํงานให้มีคุณภาพเกิดผลสําเร็จ ไดผ้ลงานที�ดีมีคุณภาพยิ�งขึ)นตลอดเวลา รวมถึงการสร้างวฒันธรรม 
จรรยาบรรณ และคุณธรรมในการปฏิบติังาน ทาํใหเ้กิดการเพิ�มคุณค่าใหแ้ก่ตนเองและองคก์ร อยา่งย ั�งยนื   
                 -  สาํนึกในการปฏิบติัต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดีงาม อนัเป็นผลส่วนหนึ�งของการปฏิบติัต่อผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย เพื�อลดหรือขจดัผลกระทบต่อสังคมและสิ�งแวดลอ้ม  และสร้างความพึงพอใจร่วมกนัดว้ย
คุณภาพชีวติที�สูงขึ)น 

คณะกรรมการจึงไดส่้งเสริมและสนบัสนุนการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีตาม
แนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกาํหนดนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการใหมี้แนวทาง
หลกัเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่  

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 
2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
3. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
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1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

             บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี และมีแนวทางในการดาํเนินธุรกิจที�
ชัดเจน โดยคาํนึงถึงการปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นและ ผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน จะเห็นได้จาก
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารสามารถทาํงานร่วมกนัได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มีการบริหารงาน อย่าง
รอบคอบและระมดัระวงั เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นโดยรวม การดาํเนินงานเป็นไปดว้ย
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงเวลา และเท่าเทียมกนัแก่
ผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย บริษทัมีการควบคุมและบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสมและเพียงพอต่อการตดัสินใจใน 
การดาํเนินธุรกิจ บริษทัยึดถือและปฏิบติัหน้าที�ดว้ยคาํนึงถึงจริยธรรม ในการดาํเนินธุรกิจเป็นสําคญัเพื�อ
ไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ คณะกรรมการบริษทัจะกาํกบัดูแลเพื�อให้ผูล้งทุนมั�นใจ
ไดว้า่ บริษทัได ้เปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที�สาํคญัของบริษทัอย่างถูกตอ้งครบถว้นและทนัเวลา 

             บริษทัไดจ้ดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนล่วงหน้า 
โดยสามารถเขา้ดูบนเวบ็ไซดข์องบริษทั และหนงัสือพิมพ ์ โดยทุกครั) งที�มีการจดัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัได้
ใหค้วามสาํคญัและเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยปฏิบติัตามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดัอยา่งเคร่งครัด และ
ตระหนกัวา่ผูถื้อหุ้นควรมีสิทธิในการตดัสินใจ โดยไดรั้บขอ้มูลที�เพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้นและทนัเวลา 
รวมถึงส่งเสริมใหมี้การใชสิ้ทธิและไม่ละเมิดสิทธิของผูถื้อหุน้ ดงันี)  

 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

             กาํหนดใหมี้การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิ)นรอบ
ปีบญัชีของบริษทั ซึ� งก็คือภายในวนัที� 30 เมษายนของทุกปี และหากมีความจาํเป็นที�จะตอ้งพิจารณาวาระ
พิเศษ ซึ� งเป็นเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัก็จะเรียกประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ตามความจาํเป็นและเหมาะสม สําหรับในปี 2559 บริษทัไดจ้ดัให้มีการประชุมสามญั ผูถื้อ
หุน้ในวนัที� 28  เมษายน 2559โดยบริษทัมีการเตรียมการดงันี)  

 ก่อนการประชุมและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม 

             บริษทัได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 พร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุมที�มีรายละเอียดวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลอย่างครบถว้นและเพียงพอรวมถึงความเห็น
ของคณะกรรมการในทุกวาระ และเลือกหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  ตามที�กระทรวงพาณิชยก์าํหนด ผา่น
ทางเวบ็ไซต์ของบริษทัที� www.tropical.co.th  ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั รวมทั)งแจง้การเผยแพร่ขอ้มูลต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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              บริษทัมอบให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ� งเป็นนายทะเบียน
ของบริษทั เป็นผูจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที�มีรายละเอียดครบถว้นและ
เพียงพอ มีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ หนงัสือมอบฉนัทะ เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแต่งตั)ง
ตวัแทนหรือเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ�งเป็นผูรั้บมอบอาํนาจในการเขา้ประชุมและออกเสียงลง
มติในที�ประชุมแทน รวมทั)งรายงานประจาํปีในรูปแบบของ CD-ROM ให้แก่ผูถื้อหุ้นก่อนวนัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559  มากกวา่ 7 วนั 

              บริษทัไดน้าํหนงัสือเชิญประชุมลงประกาศในหนงัสือพิมพข่์าวหุ้น เป็นเวลาติดต่อกนั 3 
วนัก่อนวนัประชุม 7 วนั เพื�อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้า ทาํให้ผูถื้อหุ้น
สามารถเตรียมตวัเขา้ร่วมประชุมไดต้ามวนัและเวลาดงักล่าว  

  ในวนัประชุมผู้ถือหุ้นและระหว่างการประชุม 

              บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นรวมถึงนกัลงทุนสถาบนัการเงินอย่างเท่าเทียม 
กนั โดยจดัเจา้หนา้ที�ตอ้นรับอยา่งเพียงพอเพื�อให้ขอ้มูล รวมถึงตรวจเอกสารก่อนการลงทะเบียน และเปิด
ให้ผูถื้อหุ้นไดล้งทะเบียนตั)งแต่เวลา  9.30 น. - 10.30 น. ของวนัที� 28  เมษายน 2559  ณ อาคารสํานกังาน
ของบริษทั ชั)น 3  บมจ.ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) เลขที� 1/1 ม.2  ถนนกาญจนวนิช  (หลกั กม.19 
สายหาดใหญ่-สงขลา) ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  สถานที�มีความสะดวกในการเดินทางมาร่วม
ประชุม โดยในปีที�ผา่นมา มีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมและมอบฉนัทะให้ผูอื้�นมาประชุมแทน รวมเป็นจาํนวน
ทั)งสิ)น 32  ราย นบัจาํนวนหุ้นรวมกนัได ้194,513,550 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.94  ของจาํนวนหุ้นทั)งหมดที�
ออกและเรียกชาํระแลว้  

              ประธานกรรมการทําหน้าที� เป็นประธานเปิดการประชุม  และกรรมการผู ้จ ัดการ
ดาํเนินการประชุมสามญัประจาํปี 2559  ร่วมกบักรรมการท่านอื�นรวมเป็น  9  ท่าน โดยกรรมการทุกท่าน
เขา้ร่วมประชุมครบทั)งหมด  9 ท่าน ซึ� งประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริหารซึ�งดูแลดา้นบญัชีและการเงินของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ� งเป็นกรรมการอิสระ  
นอกจากนี) ยงัมี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากสํานักงาน เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบญัชี จาํกดั และที�ปรึกษา
กฎหมาย เขา้ร่วมในการประชุมอีกดว้ย 

             ประธานในที�ประชุมไดม้อบหมายผูด้าํเนินการประชุมชี) แจงถึงหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้งกบั
การประชุมทั)งหมด ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 29  ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นบัผูถื้อหุ้นทุกคนมี
คะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุ้นมีหนึ�งเสียง รวมถึง วิธีลงคะแนนในบตัรลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง
ของผูถื้อหุ้นที�ตอ้งลงมติในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน โดยขอให้ผูส้อบบญัชีจากสํานกังาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
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สอบบญัชี จาํกดั ทาํหนา้ที�เป็นพยานในการนบัคะแนนเสียงและมีอาสาสมคัรจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุน
ไทย (IOD) จาํนวน 1 รายมาเป็นผูส้ังเกตการณ์ การนับคะแนนเสียง และในระหว่างการประชุม
คณะกรรมการบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมี สิทธิถามคาํถาม แสดงความคิดเห็น ให้คาํแนะนาํ 
และซกัถามอยา่งเต็มที�ตลอดเวลาดาํเนินการประชุม โดยมีคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัตอบขอ้
ซกัถามของผูถื้อหุน้ดว้ยทุกครั) ง สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2559 

             บริษทัไดจ้ดัใหมี้บตัรลงคะแนนเสียง สาํหรับผูถื้อหุ้นใชใ้นการลงคะแนนเสียงในกรณีที�ผู ้
ถือหุ้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยจะนาํ คะแนนเสียงดงักล่าวหกัออกจากจาํนวนเสียงทั)งหมดที�เขา้
ร่วมประชุม ส่วนที�เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที�เห็นดว้ยในระเบียบวาระนั)น ทั)งนี)ก็เพื�อให้การประชุม
ดาํเนินไปไดภ้ายในเวลาที�เหมาะสม และมีการประกาศผลของคะแนนเสียงเมื�อจบแต่ละวาระการประชุม
อยา่งชดัเจนในหอ้ง ประชุม เพื�อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส รวมถึงจดัให้มีการบนัทึกภาพ
การประชุมในลกัษณะสื�อวดีีทศัน์ เพื�อเผยแพร่ในเวบ็ไซต ์ของบริษทั  

หลงัการประชุม 

              บริษทัแจง้มติของที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559   ทุกวาระยกเวน้ในส่วนของ
คาํถามจากผูถื้อหุ้นและคาํตอบไปเผยแพร่ไว ้ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัที� www.tropical.co.th  ในวนัเดียวกนั
โดยทนัที จากนั)นนาํส่งสาํเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ฉบบัเตม็ ใหก้บัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัหลงัการประชุม 14 วนั ในวนัที� 3 พฤษภาคม 2559   ทั)งนี)  ผูถื้อหุ้น
หรือนกัลงทุนทั�วไปสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูล เสนอความคิดเห็น หรือแจง้ความตอ้งการของผูถื้อหุ้น
มายงับริษทัไดที้� โทรศพัท์ 074 273600  ต่อ 222 โทรสาร 074 273691-4 หรือ E-mail address : 
chalong@tropical.co.th 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

                  บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัในสิทธิของผูถื้อหุน้ และทราบถึงหนา้ที�ในการดูแลใหมี้
การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่า เทียมกนั และเป็นธรรม โดยดาํเนินการดงันี)  

                  การอาํนวยความสะดวก สาํหรับผูถื้อหุน้ที�ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถ
มอบฉนัทะให ้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ�ง เขา้ประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยการเสนอรายชื�อของ
กรรมการอิสระจาํนวน  3  ท่าน เพื�อเป็นทางเลือกในการรับมอบฉนัทะ จากผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ซึ� งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559  มีผูถื้อหุ้น 2 ราย
มอบฉนัทะให ้นายวจิิตร ตั)งสินมั�นคง และ นายบุลเดช วรพงศ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที�
บริษทัเสนอเป็นผูรั้บมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงแทน 
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              การจดัให้ผูถื้อหุ้นใช้บตัรลงคะแนนเสียงสําหรับทุกวาระการประชุม โดยจดัทาํบตัร
ลงคะแนนแยกตามวาระ เพื�อให้ผูถื้อหุ้นสามารถ ลงคะแนนไดต้ามสมควร ในกรณีที�ผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียง และนาํคะแนนเสียงดงักล่าวหกัออกจากจาํนวนเสียงทั)งหมด ที�เขา้ร่วมประชุม ส่วนที�
เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที�เห็นดว้ยในระเบียบวาระนั)น จากนั)นนาํผลคะแนนมารวมกบัคะแนนเสียง 
แจง้ในที�ประชุมทราบ และเก็บบตัรลงคะแนนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

              คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้เลขานุการบริษทับนัทึกและจดัทาํรายงานการ 
ประชุมอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และเผยแพร่มติของที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559  ทุกวาระ ยกเวน้
ในส่วนของคําถามจากผู ้ถือหุ้นและคําตอบ ไว้บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์  ของบริษัทที� 
www.tropical.co.th  ในวนัเดียวกนัโดยทนัที จากนั)นจึงค่อยนาํส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัเต็ม
ให้กบัตลาดหลกัทรัพย ์ แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัภายใน 14 วนัหลงัจากวนั
ประชุม เพื�อเป็นขอ้มูลใหผู้ถื้อหุน้ สามารถตรวจสอบและอา้งอิงได ้

              บริษทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพื�อหาผลประโยชน์ของกรรมการ 
และผูบ้ริหารโดยการแจง้ให้ทุกท่านรับทราบ หนา้ที�ในการรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพยข์อง
ตน คู่สมรส และบุตรที�ยงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานกังานกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยต์ามมาตรา 
59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยทนัทีไม่เกิน 3 วนัทาํการหลงัจาก
วนัที� ซื)อ ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั และไม่ให้กรรมการและผูบ้ริหารหรือหน่วยงานที�
ไดรั้บทราบขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที�ไม่มีหนา้ที�เกี�ยวขอ้ง และการ
ไม่ซื) อขายหลักทรัพย์ของบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนที�งบการเงินหรือข้อมูลอื�นใดจะเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน เพื�อป้องกนัการแสวงหาผลประโยชน์จากการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั ซึ�งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณชนและส่งผลกระทบต่อการเคลื�อนไหวของราคาซื)อ ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ยกเวน้ในกรณีที�ราคาหุ้นมีการเปลี�ยนแปลงติดต่อกนัเป็นเวลานาน อนัเนื�องมาจาก
สถานการณ์ของตลาดโดยรวม ซึ� งทาํให้รายการซื)อขายดงักล่าวของผูบ้ริหารเกิดขึ)นตามสถานการณ์ของ
ตลาด เท่านั)น นอกจากนี)  กรรมการและผูบ้ริหารยงัทราบถึง บทกาํหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑต่์างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

              คณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้เลขานุการบริษทัดูแลและติดตามรายการที�อาจมี 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการที� เกี�ยวโยงกนั โดยจดัทาํรายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และ
เผยแพร่รายงานสรุป ณ วนัสิ)นปี ไวใ้นรายงานประจาํปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปีอย่าง
สมํ�าเสมอ นอกจากนี)  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั หากมีวาระใดที�กรรมการและผูบ้ริหารมีส่วนได้
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เสีย จะตอ้งปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการโดยการงดออกเสียงหรือไม่เขา้ร่วมแสดงความเห็นใน
วาระนั)นๆ  

              คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษทัเป็นผูเ้ก็บรายงานการมีส่วน ไดเ้สีย
ที�รายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทจ.2/2552 เรื�องการ
รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลที�มี ความเกี�ยวขอ้ง โดยที�มาตรา 89/14 แห่ง
พระราชบญัญติัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึ� งแก้ไขเพิ�มเติมโดย พระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2551 กาํหนดให้คณะกรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงาน 
ใหบ้ริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้ง ซึ� งเป็นส่วนไดเ้สียที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัและบริษทัยอ่ย ทั)งนี)  เพื�อให้บริษทัมีขอ้มูลประกอบการดาํเนินการ
ตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการทาํรายการ ที�เกี�ยวโยงกนั ซึ� งเป็นรายการที�อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และอาจนาํไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยได ้

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

                   บริษทัตระหนักถึงความสําคญัในสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียในทุกกลุ่มให้ได้รับการ
ปฏิบติัที�ดีอยา่งเท่าเทียมกนั เนื�องจากเห็นความสําคญัของ การสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอดจนการ
ไดรั้บความร่วมมือระหว่างกนั ซึ� งจะส่งผลต่อบริษทัให้สามารถสร้างความมั�นคง และสร้างกิจการให้มี
ฐานะการเงินที�มั�นคงในระยะยาวได ้ดงันั)น บริษทัจึงยึดถือแนวทางในการปฏิบติัให้เกิดความเสมอภาคทุก
ฝ่าย ตลอดจนกาํหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที�เหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบติัตาม ซึ� งสามารถ
สรุปแนวทางไดด้งันี)  

                   - ผูถื้อหุ้น: บริษทัมุ่งมั�นที�ประกอบธุรกิจอยา่งโปร่งใส่ ไดรั้บความเชื�อถือ สร้างความ
พึงพอใจสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น มีผลประกอบการที�ดีอย่างสมํ�าเสมอและย ั�งยืน รวมทั)งเติบโตอย่างต่อเนื�อง
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนต่างปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต มีความบริสุทธิ� ใจและเป็นธรรมต่อผู ้
ถือหุน้ทุกราย และไม่ดาํเนินการใดๆ ที�อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่แสวงหาประโยชน์
เขา้ตนเอง และไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัต่อบุคคลภายนอก และคาํนึงถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�สําคญั ต่อผูถื้อหุ้นทุก
รายอยา่งถูกตอ้ง  

                   - พนกังาน: บริษทัให้ความสําคญัต่อการพฒันาบุคลากรเป็นอย่างยิ�ง สนบัสนุนให้
พนกังานทุกระดบัการศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆเพิ�มเติม ให้มีความรู้ความสามารถและทกัษะซึ� ง
จาํเป็นในการปฎิบติังานให้ประสบความสําเร็จ สร้างความพอใจให้ลูกคา้อย่างต่อเนื�อง ปฏิบติัอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม ไม่มีขอ้ยกเวน้ในเรื�องถิ�นกาํเนิด เชื)อชาติ  ศาสนา ภาษา เพศ สถานภาพการสมรส 
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ตาํแหน่ง ไม่มีการใชห้รือสนบัสนุนการใช้แรงงานเด็ก การคา้มนุษย ์และไม่สนบัสนุนแนวทางการทุจริต 
และคอรัปชั�นทุกรูปแบบ ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม จดัให้มีสวสัดีการต่าง ๆ เช่น การตรวจสุขภาพ
ประจาํปี การจดัตั)งกองทุนสาํรองเลี)ยงชีพ การดูแลสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีความปลอดภยัและถูก
สุขลกัษณะอนามยั มีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลครบถว้นตามที�กฎหมายกาํหนด เช่น การแต่งกาย
ถูกสุขลกัษณะตามหลกั GMP การปฏิบติังาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัเสียงดงั ขณะปฏิบติัในจุดที�มีความ
เสียงดงัเป็นตน้ สร้างบรรยากาศที�ดีในการทาํงาน จดักิจกรรมสันทนาการเพื�อความบนัเทิงตามความ
เหมาะสม 

                  บริษทัไดมี้การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการจดัการมาประยุกต์ใช้ในองค์กร อาทิ
เช่น   การนาํระบบ Finger Print ที�เป็นระบบตรวจสอบลายนิ)วมือสําหรับบนัทึกเวลาทาํงานที�มีความ
ถูกตอ้งแม่นยาํ นาํมาใชง้านร่วมกบัระบบ HR เพื�อลดภาระงานของฝ่าย HR และยงัช่วยลดตน้ทุนในการใช้
งาน การพฒันาซอฟทแ์วร์ระบบชั�งนํ)าหนกัตามชิ)นงาน ที�ผสานเขา้กบัเครื�องชั�งดิจิตอล และเครื�องอ่านบตัร 
RFID ที�ช่วยลดตน้ทุนการผลิต ได้ข้อมูลที�ถูกต้องแม่นยาํ และสามารถรายงานผลได้ในทนัทีทั)งกับ
พนกังานเจา้ของชิ)นงาน และคณะผูบ้ริหาร  เป็นตน้ 

                   - ลูกคา้: บริษทัให้ความสําคญัและความรับผิดชอบต่อลูกคา้ มุ่งมั�น ผลิตสินคา้ให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน ความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ส่งมอบทนักาํหนเวลา ดว้ยราคาที�ยุติธรรม รวมถึงการ
ให้ขอ้มูลและความรู้กบัลูกคา้อยา่งถูกตอ้ง ตลอดจนการรักษาความลบัของลูกคา้  การรับขอ้ร้องเรียนและ
ดาํเนินการแกไ้ขใหแ้ก่ลูกคา้  

                   - คู่คา้: บริษทัปฏิบติัต่อคู่คา้ อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเป็นไปตามเงื�อนไข
ทางการคา้ ให้โอกาสคู่คา้ ทาํงานร่วมกนั แสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ยกระดบัมาตรฐานในการ
บริหารจดัการ พฒันาความร่วมมือ ตลอดจนการเก็บรักษาความลบัทางการคา้ของคู่คา้ไม่นาํไปเปิดเผยต่อ
บุคคลอื�น  

                   - เจา้หนี) : บริษทัยดึมั�นและปฏิบติัตามเงื�อนไขสัญญาที�ไดต้กลงเคร่งครัด เพื�อให้เจา้หนี)
การค้าและสถาบนัการเงิน ได้รับประโยชน์ตอบแทนที�ถูกตอ้งและยุติธรรม จะพยายามหลีกเลี�ยง
สถานการณ์ที�จะนาํไปสู่ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หากมีเหตุที�จะทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ผกูพนั
ในสัญญา ก็จะตอ้งหาแนวทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

                   - คู่แข่ง: บริษทัใหค้วามมั�นใจกบัลูกคา้ในการรับผลิตภณัฑที์�ดีมีคุณภาพ  ประพฤติตาม 
ขอบเขตกติกาการแข่งขนัที�ดีอยา่งยติุธรรม มีจรรยาบรรณ และอยูใ่นกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหาขอ้มูล 
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ที�เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ด้วยวิธีที�ไม่สุจริต คาํนึงถึงความเสมอภาคในการดาํเนินธุรกิจและ
ผลประโยชน์ร่วมกนั  

                   - ชุมชน:  บริษทัตระหนกัและให้ความสําคญั ถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของชุมชน สังคม สนบัสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบโรงงานทั)งดา้นสิ�งแวดลอ้ม ความปลอดภยั  ให้
ชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้แสดงความคิดเห็น สร้างความเขา้ใจ  เพื�ออยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งมีความสุข  

                  - การเคารพสิทธิและทรัพยสิ์นทางปัญญา : บริษทั ไม่อนุญาตให้พนกังานใชโ้ปรแกรม
หรือซอฟต์แวร์ที�ผิดกฎหมาย โดยกาํหนดระเบียบ และส่งเสริมให้พนกังานปฏิบติัตามพระราชบญัญติั
ลิขสิทธิ�  พ.ศ. 2537 อยา่งเคร่งครัด 

                 - การแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน: บริษทัไดจ้ดัให้มีช่องทางแจง้เบาะแสหรือขอ้
ร้องเรียนที�แสดงว่าผูมี้ส่วนได ้ เสียไดรั้บผลกระทบ อนัจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการดาํเนินงานของ
บริษทั หรือการที�พนกังานคนใดหรือกลุ่มใดกระทาํการใดที�ทุจริต ผิดกฏหมาย โดยสามารถยื�นเรื�องไดที้� 
เลขานุการคณะกรรมการบริษทั หรือ www.tropical.co.th  

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

                  คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัที�เกี�ยวขอ้งกบั บริษทัทั)ง
ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลที�มิใช่ขอ้มูลทางการเงิน อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงเวลา  โดยเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื�อให้ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และบุคคลใดๆ สามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั และน่าเชื�อถือ  

                คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ย และ
สารสนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ)นตามมาตรฐานการบญัชีที�
รับรองทั�วไป โดยเลือกนโยบายบญัชีที�เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมํ�าเสมอและใช้ดุลยพินิจ อย่าง
ระมดัระวงั รวมทั)งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

               คณะกรรมการไดจ้ดัทาํรายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชี ไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั เพื�อแสดงให้เห็นวา่รายงาน
ทางการเงินถูกตอ้งเป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี และนโยบายการบญัชีที�
เหมาะสมโดยถือปฏิบติัอยา่งสมํ�าเสมอ  
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               คณะกรรมการมีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยูใ่นระดบัที�น่า
พอใจและสามารถให้ความมั�นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื�อถือไดข้อง งบการเงินของบริษทั ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2559  ซึ� งผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ที�รับรองทั�วไปแลว้ 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

               - ค่าตอบแทนของกรรมการ เป็นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี)ยประชุมกรรมการต่อครั) ง  
ซึ� งไดข้ออนุมติัจากผูถื้อหุน้แลว้        

               - ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เป็นเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสํารองเลี) ยงชีพ และโบนัส
ประจาํปี ซึ� งพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทั ผลการปฏิบติังานประจาํปีของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

               - ค่าตอบแทนอื�นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที�เป็นตวัเงินแล้ว บริษทัไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนอื�นใดใหแ้ก่กรรมการบริษทั 

                - การรายงานหรือการแจง้ขอ้มูลของบริษทัในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงใดๆ ที�ควร
เปิดเผยตามประกาศที�สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้าํหนดไว ้

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

                   คณะกรรมการไดก้าํหนดให้มีการวางนโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมาย ตลอดจนการ
จดัทาํงบประมาณ เพื�อการเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ โดยทาํหนา้ที�
ติดตามผลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ รวมทั)งไดก้าํหนด และแยกบทบาท 
หน้าที� และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและผูเ้กี�ยวขอ้ง นอกจากนี) ยงั
กาํหนดให้คณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นผูดู้แลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบติังานและประเมินผลการ
ทาํงาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในใหมี้ความเพียงพอ ต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี�ยง
ที�เหมาะสม เพื�อรักษาผลประโยชน์ใหก้บับริษทัอยา่งเตม็ที�  

   

            การประชุมคณะกรรมการ 
                                คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมวาระปกติ จาํนวน 4  ครั) งต่อปี เพื�อพิจารณางบ
การเงิน และมีประชุมวาระพิเศษเพิ�มเติมตามความจาํเป็น โดยจะมีการส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมระเบียบ
วาระการประชุมล่วงหนา้  7 วนั ในปี 2559 คณะกรรมการบริษทัมีการประชุมตามวาระปกติจาํนวน 4  ครั) ง 
และวาระพิเศษจาํนวน 2 ครั) ง โดยการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัแต่ละท่านสรุปไดด้งันี)  
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รายชื�อ วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

การเข้าประชุม/การประชุมทั�งหมด (ครั�ง) 

การประชุมวาระปกต ิ
การประชุม

วาระพเิศษ 
รวม 

1.  ดาโตะ๊ ซรี ตนั บุน ปิน 
2.  นายกมัพล วชัระนิมิต 
3.  นายสมชาย  ดีประเสริฐกุล 
4.  นายฉลอง อภิชาติโชติ 
5. นาบบุญพฒัน์ ก่อเกียรติพิทกัษ ์
6. นายตนั เซา ปอ 
7.  นายลิม ชองเซียง 
8.  นายวจิิตร  ตั)งสินมั�นคง 
9.  นายบุลเดช วรพงศ ์

ทุ ก ปี ก ร ร ม ก า ร
จาํนวนหนึ� งในสาม
หรือใกลเ้คียงจะตอ้ง
ออกจากตาํแหน่ง 
 
 
 
 

3/4 
4/4 
4/4 
4/4 
4/4 
4/4 
3/4 
4/4 
4/4 

-/2 
2/2 
2/2 
2/2 
2/2 
-/2 
-/2 
2/2 
2/2 

3/6 
6/6 
6/6 
6/6 
6/6 
4/6 
3/6 
6/6 
6/6 

 
                 ไดมี้การจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจดัเก็บรายงานการประชุมที�ผา่นการรับรอง

จากคณะกรรมการบริษทัพร้อมใหค้ณะกรรมการบริษทั และผูที้�เกี�ยวขอ้งตรวจสอบได ้
         รายงานของคณะกรรมการ 

          คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงภาระหน้าที�และความรับผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั  
และ บริษทัยอ่ยและสารสนเทศทางการเงินที�ปรากฎในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ)นตาม 
มาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที�เหมาะสม และถือปฏิบติั
อย่างสมํ�าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงั และประมาณการที�ดีที�สุดในการจดัทาํ รวมทั)งมีการ
เปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
       คณะกรรมการได้จัดให้มีการดํารงรักษาไวซึ้� งระบบการควบคุมภายในที�มีประสิทธิผล   
เพื�อให้มั�นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบนัทึกข้อมูลทางบญัชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพื�อให้ทราบ
จุดอ่อนเพื�อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทุจริต หรือการดาํเนินการที�ผดิปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 
                ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

                 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในที� มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีมาตรการในการตรวจสอบภายในที�สามารถสร้างความเชื�อมั�นและติดตามการปฏิบติังานได้
ว่าเป็นไปตามนโยบายและแนวทางการควบคุม และตรวจสอบภายในที�ดี โดยบริษทัได้จดัให้มีผูต้รวจ
ภายในทาํหน้าที�ตรวจสอบระบบต่างๆ รวมระบบทางการเงินวา่ไดด้าํเนินการตามแนวปฏิบติัที�ไดก้าํหนด
ไวห้รือไม่ และติดตามผลการตรวจสอบ และเมื�อไดต้รวจสอบแลว้จะนาํผลการตรวจสอบภายในดงักล่าว 
เสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดท้ราบโดยตรง ซึ� งเป็นผูที้�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้
ทาํหนา้ที�ดูแลงานตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพ 
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                    สาํหรับผูที้�ทาํหนา้ที�เป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ไดแ้ก่ Miss Cheang Chui Peng  เป็นผูที้�
เสนอรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  

        ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน 

                   คณะกรรมการบริษทัตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษทัทั)งหมด ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัด          
สินใจของผูล้งทุน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จึงเนน้ดาํเนินการในเรื�องที�เกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลให้ถูกตอ้งครบ 
ถ้วนโปร่งใส ตรงต่อความเป็นจริง เชื�อถือได้ สมํ�าเสมอและทนัเวลา โดยไดใ้ห้ความสําคญัและยึดถือ
ปฏิบติัมาโดยตลอด ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสัมพนัธ์ บริษทัยงัไม่ไดจ้ดัตั)งหน่วยงานขึ)นเฉพาะโดยผู ้
ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที�  โทร.+ 66 (0) 74 273600 ต่อ 222 หรือ ที�  E-mail 
address:chalong@tropical.co.th หรือ Home page : www.tropical.co.th  or   www.tropical.com.my 

 

            คณะอนุกรรมการ 
      คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั) ง คณะอนุกรรมการ เพื�อช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของ

บริษทั ดงันี)   
      คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี (ปี 2559-2561) ประกอบดว้ย 

1. นายลิม  ชอง เซียง ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
2. นายวจิิตร  ตั)งสินมั�นคง  กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 
3. นายบุลเดช วรพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ 
4. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล      เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ 

 

      ปี  2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม 4  ครั) ง  พร้อมกับเสนอรายงานให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาโดยในปีที�ผ่านมาไดด้าํเนินการในเรื�องต่างๆ พอสรุปไดด้งันี)  

(1) ตรวจทานงบการเงินสาํหรับปี สิ)นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ที�ตรวจสอบแลว้ และ
งบการเงินรายไตรมาสที�สอบทานของกลุ่มบริษทั ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมติั 

(2) ตรวจทานกบัผูส้อบบญัชีถึงขอบเขตของงานและผลการตรวจสอบ ตลอดจนการ
ดาํเนินการ 

(3) ตรวจทาน ขอบเขตและผลการปฏิบติังานของการตรวจสอบภายในและรายงาน 
ตลอดจนการใหค้าํแนะนาํการดาํเนินการที�จาํเป็นจะตอ้งปฏิบติัโดยฝ่ายบริหาร 

(4) ติดตามและตรวจทานรายงานทางการเงินและการดาํเนินงาน 
(5) ตรวจสอบรายการของบุคคลที�เกี�ยวขอ้งที�อาจเกิดขึ)นภายในกลุ่มบริษทั  
(6) พิจารณารายการอื�นๆ ที�กาํหนดโดยคณะกรรมการบริษทั 
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7.  ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Soclial Responsibilites: CSR)  

 
  บริษทัทรอปิคอลแคนนิ�ง ( ประเทศไทย ) จาํกดั (มหาชน) ประกอบกิจการแปรรูปอาหารทะเล
บรรจุกระป๋อง โดยเขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และยึดหลกัการดาํเนินธุรกิจดว้ย
ความรับผดิชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR )  โดยกาํกบัดูแลองคก์รอยา่งโปร่งใส
ตรวจสอบได ้ดาํเนินงานตามหลกันิติธรรม ปฏิบติัการด้านแรงงานสอดคล้องตามกฎหมาย เคารพหลกั
สิทธิมนุษยชน มีความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค ส่งเสริมความปลอดภยั ใส่ใจดา้นสิ�งแวดลอ้ม และ มีส่วน
ร่วมส่งเสริมพฒันาชุมชน 
 
         บริษทัมีความมุ่งมั�นในการกาํกบัดูแลการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ และ ความปลอดภยัต่อการ
บริโภคสอดคลอ้งตามความตอ้งการของลูกคา้ และ ผูบ้ริโภค โดยคาํนึงถึงการพฒันาบุคลากร การออกแบบ
กระบวนการผลิต การนาํเทคโนโลยทีี�ทนัสมยัมาใช ้นอกจากนี)ยงัคาํนึงถึงความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ 
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานของพนกังาน ตลอดถึงการอนุรักษท์รัพยากรพลงังาน รวมถึงผลกระทบที�มีต่อ
ชุมชน และ สิ� งแวดล้อมซึ� งเกิดขึ)นจากการดาํเนินกิจกรรมของบริษทั  โดยตระหนักถึงการปฏิบติัตาม
ขอ้กาํหนดกฎหมาย มาตรฐานสากลที�เกี�ยวขอ้ง มุ่งมั�นพฒันาการมีส่วนร่วมในการสร้างรากฐานในเรื�อง
ความรับผดิชอบทางสังคม และ ชุมชนอยา่งต่อเนื�อง  
 

แนวทางเกี�ยวกบัความรับผดิชอบทางสังคม  

1.  การกาํกบัดูแลด้วยหลกัจริยธรรม (ประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้าน 

 การทุจริตคอร์รัปชั�น) (Organizational Governance) 

        นโยบายการดาํเนินการ : บริษทัเห็นวา่การกาํกบัดูแลกิจการที�ดีมีความเป็นธรรมมีความสําคญั
ต่อการดําเนินกิจการให้เจริญเติบโตยิ�งขึ) น จึงกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของบริษัทและ ให้
ความสาํคญัต่อระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน การกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารให้ดาํเนินการตามนโยบาย
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื�อประโยชน์ในระยะยาวต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียกบัองค์กร ภายใต ้“ความ
สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้สอดคลอ้งตามกรอบขอ้กาํหนดกฎหมาย และหลกัจริยธรรมทาง
ธุรกิจ โดยทั)งหมดนี)ไดถู้กระบุไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณ และการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี ของบริษทั 
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2.  สิทธิมนุษยชน ( Human Right ) 

 บริษทัตระหนกัในความเป็นมนุษยที์�เท่าเทียมกนั โดยปฎิบติัต่อผูเ้กี�ยวขอ้งอยา่งเท่าเทียมกนั
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจดัการ พนักงาน ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ ผูข้ายสินคา้และบริการให้แก่บริษทั คู่แข่งทางการค้า 
ชุมชน อันสืบเนื�องจากความเหมือนหรือแตกต่างไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื)อชาติ ศาสนา อายุ สีผิว ภาษา 
วฒันธรรม ดงันี)  

2.1 บริษทัปฎิบติัต่อบุคลากรทุกคนโดยเท่าเทียมกนัไม่เลือกปฎิบติั ไม่แบ่งแยกถิ�นกาํเนิด เชื)อ
ชาติ ศาสนา อายุ สีผิว ภาษา วฒันธรรม ความพิการ ฐานะ สถานศึกษา หรือสถานะอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งทั)ง
ทางตรง และทางออ้มกบัการปฎิบติังาน หรือนาํมาเป็นปัจจยัสําคญัในการเลือกพนกังานเขา้ทาํงาน การ
พฒันาบุคลากร และการเลื�อนตาํแหน่ง โดยปฎิบติัสอดคลอ้งตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 (ฉบบัแกไ้ขเพิ�มเติม พ.ศ. 2553) และปฎิบติัตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) 

2.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน อนัได้แก่ ประวติัการทาํงาน ประวติัสุขภาพหรือขอ้มูล
ส่วนตวั จะไดรั้บการคุม้ครองไม่ใหถู้กนาํมาเปิดเผย อนัอาจจะทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่เจา้ของ หรือบุคคล
อื�นได ้

2.3 พนกังานและผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัปฎิบติัต่อกนัดว้ยความเคารพ ใหเ้กียรติโดยปราศจาก
การปฎิบติัที�มิชอบในการล่วงละเมิดต่อพนกังานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางกาย ทางวาจา ทางความคิด 
และไม่กระทาํการที�ก่อความเดือดร้อนรําคาญ หรือรบกวนการปฎิบติังานในลกัษณะการคุกคามทางเพศ 
การลวนลาม การอนาจารทุกประเภท โดยผูบ้ริหารไดก้าํหนดนโยบายการป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาการ
ล่วงเกินและล่วงละเมิดทางเพศในการดาํเนินกิจการ 

2.4 บริษทัคาํนึงถึงชีวิต และทรัพยสิ์นของพนกังานโดยการดาํเนินการเรื�องการรักษาความ
ปลอดภยัในขั)นพื)นฐาน ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมาย 

2.5 เคารพในทรัพยสิ์นทางปัญญา และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
2.6 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน และชุมชนที�อยู่รอบสถานประกอบการหรือผูมี้ส่วน 

เกี�ยวขอ้ง สามารถแสดงความคิดเห็นสําหรับการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ที�อาจส่งผลกระทบต่อวิถีการดาํเนิน
ชีวติของชุมชน เพื�อใหเ้กิดการพฒันาอยูร่่วมกบัชุมชนอยา่งย ั�งยนื 

 
 

3.  การปฎบิัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  ( Labour Practices ) 

        บริษทัถือวา่บุคลากรเป็นทรัพยากรอนัมีค่า ซึ� งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้บริษทับรรลุถึงเป้าหมาย
ในการดาํเนินธุรกิจ ดังนั)นบริษทัจึงมีนโยบายการดูแลสภาพการจา้งที�ยุติธรรม ปฎิบติัตามกฎหมาย 
คาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มที�ปลอดภยั ตามหลกัอาชีวอนามยั และพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน
อยา่งต่อเนื�อง โดยยดึแนวปฎิบติัดงันี)  
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3.1 บริษทัเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมพฒันาความสามารถและ สร้าง
แรงกระตุน้ในการทาํงาน ไดรั้บค่าตอบแทนการทาํงานในเวลาทาํงาน หรือนอกหรือเกินเวลาทาํงานปกติ
ไม่นอ้ยกวา่ที�กฎหมายกาํหนดไว ้บริษทัไม่หกัค่าจา้ง ค่าตอบแทนการทาํงาน หรือเงินอื�นที�กฎหมายว่าดว้ย
การคุม้ครองแรงงานกาํหนดให้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ เวน้แต่กฎหมายยกเวน้ไว ้และสวสัดิการที�เหมาะสม
เป็นไปตามกรอบของกฎหมายที�กาํหนด   

3.2 บริษทัไม่กระทาํ หรือสนบัสนุนการใชแ้รงงานเด็ก หรือสนบัสนุนการใช้แรงงานเด็กที�มี
อายุต ํ�ากว่า 18 ปี ไม่ให้ลูกจา้งหญิงทาํงานที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ หรือร่างกายตามที�กฎหมายกาํหนด 
ลูกจา้งหญิงที�มีครรภ์ตอ้งทาํงานอยู่ในสภาพแวดลอ้มที�ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และแรงงานบงัคบัทุก
รูปแบบ 

3.3 บริษทัไม่เรียก หรือรับหลกัประกนัการทาํงาน หรือหลกัประกนัความเสียหายในการ
ทาํงาน ไม่วา่เป็นเงิน บตัรประจาํตวัประชาชน หรือเอกสารประจาํตวัใดๆ ทรัพยสิ์นอื�น หรือการคํ)าประกนั
ดว้ยบุคคลจากลูกจา้ง ไม่วา่เขา้ทาํงานแลว้ หรือเป็นเงื�อนไขในการรับเขา้ทาํงาน เวน้แต่ลกัษณะหรือสภาพ
ของงาน  ตามที�กฎหมายยกเวน้ไว ้

3.4  บริษทัเคารพสิทธิมนุษยชนของพนกังาน 
3.5 บริษทัให้สิทธิเสรีภาพลูกจา้งเท่าเทียมกนัในการสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง การ

คดัเลือกหรือเลือกตั)งผูแ้ทนโดยไม่ขดัขวางหรือแทรกแซง ไม่กลั�นแกลง้หรือไม่กระทาํการใดๆ อนักระทบ
ต่อสิทธิดงักล่าวเช่น การเลือกตั)งคณะกรรมการสวสัดิการฯ และคณะกรรมการความปลอดภยัฯ ทั)งนี)ตอ้ง
เป็นไปตามที�กฎหมายกาํหนด 

3.6 พนกังานไดรั้บโอกาสเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฎิบติั บริษทัจะไม่กระทาํหรือสนบัสนุน
ให้มีการเลือกปฎิบติัในการจา้งงาน การจ่ายค่าจา้งและค่าตอบแทนการทาํงาน การให้สวสัดิการ โอกาส
ไดรั้บการอบรมและพฒันา การพิจารณาเลื�อนขั)นตาํแหน่งหนา้ที� การเลิกจา้งหรือการเกษียณอายุการทาํงาน 
และอื�นๆ อนัเนื�องมาจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื�องสัญชาติ เชื)อชาติ ศาสนา สีผิว ภาษา อายุ เพศ 
สถานภาพสมรส ทศันคติส่วนตวัในเรื�องเพศ ความพิการ การติดเชื)อ HIV การเป็นผูป่้วยเอดส์ หรือการเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็นกรรมการลูกจา้ง ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื�นๆ  

3.7 บริษทัไม่ขดัขวาง แทรกแซง หรือกระทาํการใดๆ ที�จะเป็นผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิของ
ลูกจา้งที�ไม่มีผลเสียหายต่อกิจการ ในการดาํเนินกิจกรรมที�เกี�ยวกบัเชื)อชาติ ประเพณีประจาํชาติ ศาสนา 
เพศ ความพิการ ความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็นกรรมการลูกจา้ง ความนิยมในพรรคการเมือง 
หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื�นๆ  

3.8 บริษทัจดัการใหพ้นกังานมีสุขภาพ ความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ดี มี
การกาํหนดมาตรการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงานให้ครอบคลุม
ประเภทงานหรือลักษณะงานที�มีแนวโน้มอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยัของ
พนกังาน และผูเ้กี�ยวขอ้ง และมีการควบคุม ป้องกนัให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภยั
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ในทุกสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที�ดี ภายใตร้ะบบความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม ( 
OHSAS 18001 ) บริษทัมีการจดัใหพ้นกังานทุกคน เป็นดงันี)  

3.8.1 ได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดาํเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

3.8.2 ไดรั้บรู้และเขา้ถึงขอ้มูลอนัตรายอนัอาจเกิดขึ)นจากกระบวนการทาํงานหรือจาก
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

3.8.3 ได้รับรู้และเขา้ถึงกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และคู่มือความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของบริษทั 

3.8.4 ไดรั้บการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานที�กาํลงัปฎิบติัอยู่ รวมถึงผูที้�เขา้ทาํงานใหม่ และผูที้�เปลี�ยนหน้าที�การปฎิบติังาน และมีการจดัเก็บ
บนัทึกการฝึกอบรม 

3.8.5 ได้ใช้อุปกรณ์เพื�อความปลอดภยัส่วนบุคคลที�ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับ
ลกัษณะงาน 

 

4. การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม (The Environment ) 

บริษทัมีนโยบายการจดัการผลกระทบด้านสิ� งแวดล้อมแบบเบ็ดเสร็จภายในโรงงาน โดย
กาํหนดการตามมาตรฐานการจัดการสิ� งแวดล้อม (ISO 14001) เพื�อป้องกันสิ� งแวดล้อมภายใต้ขีด
ความสามารถดงันี)   

4.1  เปิดโอกาสใหชุ้มชนที�อยูร่อบสถานประกอบการของบริษทัและ ผูเ้กี�ยวขอ้งมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นในการดาํเนินกิจกรรมของบริษทัที�อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน หรือข้อ
ร้องเรียนอื�นๆ เพื�อใหเ้กิดการส่งเสริมการจดัการสิ�งแวดลอ้มแบบยั�งยนื 

4.2  ดาํเนินการตามกฎหมาย และมาตรฐานสากลต่างๆ เพื�อป้องกนั และลดผลกระทบดา้น
สิ�งแวดลอ้ม 

4.3  ออกแบบพฒันากระบวนการผลิต โดยนาํหลกัการจดัการผลกระทบแบบเบ็ดเสร็จเพื�อ
ควบคุมหรือลดมลพิษต่างๆ เช่น นํ)าเสีย มลพิษทางอากาศ ฝุ่ น และ ของเสียต่างๆ 

4.4  ควบคุมการใช้ทรัพยากร และ พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และส่งเสริมการ
อนุรักษท์รัพยากรและพลงังาน 

4.5 มุ่งเนน้การลด และจดัการของเสียโดยนาํกลบัมาใชใ้หม่ Recycle รวมถึงการกาํจดัของเสีย
ใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย 

4.6  ส่งเสริมฟื) นฟูสิ�งแวดลอ้มร่วมกบัชุมชน 
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5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค (Consumer Issues ) 
 

 บริษทัใหค้วามสาํคญั และตระหนกัถึงคุณภาพ และ ความปลอดภยัสินคา้เป็นสําคญัจึงดาํเนิน
ธุรกิจภายใตห้ลกั “ Quality and Food Safety ” โดยนาํระบบการจดัการคุณภาพ (ISO 9001) และระบบการ
จดัการความปลอดภยัสินคา้ Food Safety มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รภายใตน้โยบายดงันี)  

 

“เราจะผลติสินค้าให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

คุณภาพเป็นที�ยอมรับของลูกค้า 

ส่งมอบทนักาํหนดเวลา 

พฒันาด้านความปลอดภัย 

ใส่ใจด้านสิ�งแวดล้อม 

บริหารจัดการสอดคล้องตามกฎหมาย 

ปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างต่อเนื�อง” 

เพื�อใหผู้บ้ริโภคไดรั้บประโยชน์สูงสุด รวมถึงการปกป้องขอ้มูลของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบัและ 
ทาํให้บริษทัมีเสรีภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจภายใตห้ลักการที�เป็นธรรมไม่โจมตี หรือให้ขอ้มูลเท็จ
บิดเบือนจากความเป็นจริง รวมทั)งให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งเพื�อ
ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจ และแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม พร้อมทั)งต่อตา้นการผกูขาด และการทุ่มตลาด 

 
 

6. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม  ( Community Involvement and Development ) 
  บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยให้ความสําคญัต่อการปฎิบติัตามมาตรฐานต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัความ

ปลอดภยัอาชีวอนามยั และสิ�งแวดลอ้มที�อาจจะมีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ�งแวดลอ้ม และ
ชุมชน รวมทั)งให้ความสําคญั โดยมุ่งเน้นการพฒันาชุมชน การทาํประชาพิจารณ์ในการดาํเนินกิจการที�มี
ผลกระทบต่อชุมชน สังคม ในด้านการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเข้ามาดูงาน การ
สัมภาษณ์เพื�อการทาํวจิยัโครงงานของนกัศึกษา หรือ อบรมภายในบริษทัทุกเดือน การสร้างงาน การรักษา
สิ�งแวดลอ้ม และสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน สังคม หรือกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสให้สามารถ
พึ�งพาตนเองไดภ้ายใตโ้ครงการต่างๆ ดงัต่อไปนี)  

6.1 โครงการ TCB ปลอดอุบติัเหตุ บริษทัเปิดโอกาสให้พนกังาน ร่วมกิจกรรมความปลอดภยั
เช่นการประกวดคาํขวญัความปลอดภยั  กิจกรรมอบรมความปลอดภยัในการทาํงาน กิจกรรมงานสัปดาห์
ความปลอดภยัในการทาํงานประจาํปี 
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6.2 โครงการ TCB โรงงานสีขาว บริษทัไดจ้ดัใหมี้กิจกรรม ลด ละ เลิกบุหรี�  โดยจดัให้ความรู้
เกี�ยวกบัพิษภยัของบุหรี�  จดัให้มีการบาํบดับุหรี� กบัพนักงานที�มีความประสงค์จะเลิกบุหรี�  โดยร่วมกับ
โรงพยาบาลสงขลา บริษทัจดัให้มีการจดัทาํมาตรฐานการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ ทั)งนี) เป็นเรื� องที�บริษทัให้ความสําคญั เพราะเป็นเรื� องที�มีผลกระทบต่อตวัพนักงาน ชุมชน 
สังคม โดยสถานประกอบกิจการตอ้งปลอดจากยาเสพติด ไม่ให้มีผูเ้สพ ผูค้า้ ผูผ้ลิต โดยให้พนกังานมีส่วน
ร่วม และบริษทั ได้รับการรับรองการดาํเนินการจดัทาํมาตรฐานยาเสพติดเป็นไปตามขอ้กาํหนดจาก
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เมื�อวนัที� 8 ตุลาคม 2558 

6.3  โครงการ TCB รักษสิ์�งแวดลอ้ม บริษทัมีการคดัแยกของเสีย นาํมาใชซ้ํ) า และ รีไซเคิล 
บริษทับาํบดันํ) าเสียก่อนปล่อยสู่สิ�งแวดล้อม  ปฎิบติัสอดคลอ้งตามกฎหมาย และทดสอบระบบนํ) าหลงั
บาํบดัแลว้โดยการเลี)ยงปลาดุก ปลานิล ปลาสลิด เพื�อเป็นสวสัดิการของกิจกรรมต่อไป 

6.4  โครงการ TCB ใส่ใจแรงงาน บริษทัจดัสวสัดิการสําหรับพนกังาน ตรวจสุขภาพประจาํปี 
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ส่งเสริมให้พนกังานทาํงานอยา่งมีความสุข มีแรงงานสัมพนัธ์ที�ดี 
ปฎิบติักบัแรงงานสอดคลอ้งตามขอ้กฎหมาย 

6.5  โครงการ TCB ใส่ใจชุมชน บริษทัมุ่งมั�นที�จะพฒันาตวัเราไปพร้อมกบัการพฒันาชุมชน 
ส่งเสริม และสนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน สืบสานวฒันธรรมของชุมชน เช่น ประเพณีชกัพระ งานทาํบุญ
เดือนสิบ ทอดกฐิน ทอดผา้ป่า เดือนห้ากิจกรรมรดนํ) าดาํหวัผูใ้หญ่ในวนัสงกรานต ์ บริจาคหลอดไฟ LED 
ใหก้บัวดั โรงเรียน ประชาคมอนุรักษป่์าตน้นํ) าผาดาํ จดัพนกังาน ดูระบบไฟฟ้า ของวดั โรงเรียนในชุมชน
การจดัทาํประชาพิจารณ์ร่วมกบัประชาชน ผูบ้ริหารในทอ้งถิ�น ในกรณีที�บริษทัดาํเนินกิจการที�มีผลกระทบ
ต่อสิ�งแวดลอ้มรอบชุมชน และกิจกรรมอื�นๆ  

6.6 โครงการ TCB ตน้กลา้ความรู้ บริษทัมุ่งมั�นที�จะถ่ายทอดความรู้ให้กบัเยาวชน เสมือนการ
ปลูกตน้กลา้ความรู้ให้เกิดผลในอนาคต เช่น สนบัสนุนการให้ความรู้ เปิดโอกาสให้นกัเรียน นกัศึกษา เขา้
มาศึกษาดูงาน การเขา้มาสัมภาษณ์เพื�อนาํขอ้มูลไปทาํงานวิจยัของนกัศึกษาจากสถาบนัต่างๆ รับนกัศึกษา
เขา้ฝึกงานในบริษทั  มอบอุปกรณ์การเรียนเป็นตน้ 

6.7  โครงการ TCB แบ่งปันเพื�อสังคม บริษทัมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือสังคม เช่น บริจาค
โลหิต บริจาคหูดึงฝากระป๋องเพื�อทาํขาเทียม ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส บริจาคหลอดไฟฟ้า LED ให้กบัวดั 
โรงเรียน อบต. เทศบาล ประชาคมอนุรักษ์ป่าตน้นํ) าผาดาํ บริจาคผลิตภณัฑ์ให้หน่วยงานราชการนาํไป
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั มอบของขวญัวนัเด็กให้กบัโรงเรียน  หน่วยงานราชการ ที�อยูร่อบๆสถานประกอบ
กิจการ 

6.8  บริษทัเปิดโอกาสรับบุคลากรเขา้ทาํงาน โดยการจา้งงานบุคคลที�อยูใ่นพื)นที� รอบๆชุมชน
เขา้มาเป็นส่วนหนึ�งของบริษทั  
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7. การอนุรักษ์วฒันธรรม และเผยแพร่วฒันธรรม 

บริษทัเป็นส่วนหนึ�งในการส่งเสริม และอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถิ�นโดย ส่งเสริมให้พนกังานมี
โอกาสในการร่วมกิจกรรมตามประเพณีของชุมชน โดยประกาศเป็นวนัหยุดประจาํปี ทั)งนี) บริษทัเองก็มี
ส่วนร่วมในการรักษาวฒันธรรมต่างๆ ประเพณีงานบุญ เช่น ทาํบุญตกับาตรประจาํปีเนื�องวนัสําคญัต่างๆ 
ร่วมทอดกฐิน ทอดผา้ป่าวดัต่างๆ ของชุมชนรอบสถานประกอบกิจการ ทาํบุญเดือนสิบ ประเพณีชกัพระ 
การจดัรดนํ)าดาํหวัผูใ้หญ่ในวนัสงกรานต ์ตลอดจนร่วมกิจกรรมงานเทศกาลต่างๆร่วมกบัชุมชน เป็นตน้ 

 

8. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 
 

               คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในที�ดี และมีประสิทธิผล รวมทั)ง
แนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทั เพราะเชื�อมั�นว่าการจดัระบบการควบคุมภายในที�ดีจะเป็น
เครื�องมือที�สามารถนาํมาใช ้ เพื�อช่วยใหก้ารดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงคไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และช่วย
ลดความเสี� ยง และป้องกนัความเสียหาย จากการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ทั)งนี) บริษทัจดัให้มีระบบการ
ควบคุมภายในที�ครอบคลุมทุกดา้นทั)งทางดา้นการเงิน การปฏิบติังาน ดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั และระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง การบริหารความเสี�ยง และมีการดูแลรักษาทรัพยสิ์นพร้อมทั)งออกแบบ
การทาํงานเพื�อลดขอ้ผิดพลาด  โดยคณะกรรมการบริษทัได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํ
หนา้ที�และรับผิดชอบในกาํกบัดูแลให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�
เหมาะสม  
                คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเพียงพอ เหมาะสม
และสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัอนัเกิดจากการที�ผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบและที�ผ่านมาบริษทั
ไม่มีขอ้บกพร่องเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายใน โดยระบบการควบคุมภายในของบริษทัสามารถสรุปได้
ดงัต่อไปนี)   

1. การควบคุมภายในองคก์ร 

               บริษทัมีการจดัโครงสร้างองค์กร โดยเน้นการแบ่งแยกตามหน้าที�อย่างชัดเจนและได้ให้
ความสําคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี โดยจดัให้พนกังานทุกระดบัในองคก์รไดรั้บทราบบทบาทหนา้ที� 
ตลอดจนตระหนกัถึงหนา้ที�ความรับผดิชอบของตน  

2. การประเมินความเสี�ยง  

บริษทัไดเ้ห็นความสาํคญักบัปัจจยัความเสี�ยงต่างๆ ที�มีโอกาสเกิดขึ)นและอาจมีผลกระทบต่อ 
การดาํเนินงาน จึงกาํหนดมาตรการ ในการติดตามเหตุการณ์ที�เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี�ยงต่าง ๆ เพื�อ
ควบคุมความเสี�ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที�ยอมรับได ้
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3. การควบคุมการปฏิบติังาน 

                      บริษทัได้มีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจหน้าที�ตลอดจนความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร  และ
ผูป้ฏิบติังานในแต่ละระดบั รวมถึงวงเงิน อาํนาจอนุมติัของฝ่ายบริหารแต่ละระดบัไวอ้ย่างชัดเจนและ
เหมาะสม มีการรักษาความปลอดภยั และดูแลป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทั ไม่ให้สูญหาย หรือใชไ้ปในทาง
ที�ไม่เหมาะสม มีมาตรการป้องกนัไม่ให้นาํโอกาสหรือประโยชน์ของบริษทัไปใชเ้พื�อประโยชน์ส่วนตน 
และกรณีที�บริษทัมีการทาํธุรกรรมกบักรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวโดยผูที้�มีส่วน
ไดเ้สียจะไม่ร่วมอนุมติัรายการนั)น ๆ   

4. ระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูล 

                      บริษทัมีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื�อสารที�มีประสิทธิภาพ มีการจดัทาํขอ้มูลสาํคญั 
อย่างถูกตอ้งครบถว้นเชื�อถือได้ภายในเวลาที�เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร และ
พนกังานให้รับทราบ เพื�อช่วยในการตดัสินใจไดอ้ยา่งทนัท่วงที โดยมีการกาํหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลใน
ระบบต่างๆ อยา่งชดัเจน ปลอดภยั ตลอดจนมีการกาํหนดแผนสํารองฉุกเฉินสําหรับป้องกนัในเรื�องความ
ปลอดภยัของระบบสารสนเทศในกรณีที�ระบบไม่สามารถปฏิบติังานได ้

5. ระบบการติดตาม 

                      บริษทัมีการประชุมอย่างสมํ�าเสมอเพื�อติตตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ ทุกไตรมาส 
นอกจากนี) เพื�อให้บริษทัมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ได้กาํหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทาํการ
ตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบติังานอย่างต่อเนื�อง โดยกาํหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพร่องที�มีนัยสําคญั คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพื�อใหมี้การปรับปรุงแกไ้ข และติดตามการแกไ้ขดงักล่าวใหบ้รรจุผล 
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9.  รายการระหว่างกนั 

 
บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคล หรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั โดย

การเป็นผูถื้อหุน้หรือมีผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการที�มีขึ)นกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัได้
กาํหนดขึ)นโดยใชร้าคาตลาดหรือราคาที�ตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ  

 
           ชื�อ บุคคลและลกัษณะความสัมพนัธ์มี ดาโต๊ะ ซรี  ตนั บุน ปิน (Dato’ Seri Tan Boon Pin) ประธาน
กรรมการบริษทั เป็นกรรมการ Tropical Consolidated Corp. Sdn. Bhd. (TCC), Malaysia  ซึ� งไดแ้ต่งตั)งให้
ดาํเนินการดา้น  Marketing  ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหวา่งกนัเกี�ยวกบัการแต่งตั)ง
ให้ TCC ดาํเนินการดา้นการตลาดเนื�องจากวา่บริษทัไดด้าํเนินการมาตั)งแต่เริ�มเปิดกิจการซึ� งทาง TCC มี
ความเชี�ยวชาญ ชาํนาญการและมีบุคลากรพร้อมทาํให้บริษทัไดรั้บประโยชน์เต็มที� สําหรับนโยบายและ
แนวโนม้การแต่งตั)งให ้TCC ดาํเนินการตลาดยงัคงไม่มีการเปลี�ยนแปลงในการทาํธุรกรรมดงักล่าว 
         
           การทํารายการระหว่างกันบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลที�ถูกต้องโปร่งใส่เป็นธรรม 
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ซึ� งกนัและกนั ลดความขดัแยง้ 
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10.  คําอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

          (1)  ขอ้มูลทางการเงิน 
 

               (ก) รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
ความเห็น 

 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทรอปิคอล แคนนิ�ง (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ทรอปิคอล แคนนิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั 
(มหาชน) (บริษทั) ตามลาํดบั ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงิน
สดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ)นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซึ� งประกอบดว้ยสรุป
นโยบายการบญัชีที�สาํคญัและเรื�องอื�นๆ  
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี) แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการ
ดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ)นสุดวนัเดียวกนัโดย
ถกูตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ
บญัชีที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�น ๆ ซึ� งเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดเหล่านี)  ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรื' องสาํคัญในการตรวจสอบ 

 
เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่างๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื�องเหล่านี)มาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ทั)งนี)ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื�องเหล่านี)  
 

มลูค่าสินคา้คงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และ ขอ้ 8 

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื�องดงักล่าวอย่างไร 

สินค้าคงเหลือมียอดคงเหลือที� มีนัยสําคัญและต้อง
บนัทึกดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่
มลูค่าใดจะตํ�ากว่า ในการประมาณการมูลค่าสุทธิที�จะ
ไดรั้บของสินคา้คงเหลือ เกี�ยวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจ
ของผูบ้ริหารและอยู่บนพื)นฐานของภาวการณ์ความ
ผนัผวนของราคาวตัถุดิบ ดงันั)นขา้พเจา้จึงเห็นว่าเรื�อง
ดงักล่าวเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ รวมถึง 
  
• สอบถามผู ้บริหารและสุ่มทดสอบกับเอกสารที�

เกี�ยวขอ้งเพื�อทาํความเขา้ใจในกระบวนการวดัมูลค่า
สินคา้คงเหลือรวมทั)งนโยบายของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการประมาณการมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะ
ไดรั้บของสินคา้คงเหลือ  
 

• ทาํความเขา้ใจลกัษณะของระบบการควบคุมภายใน
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือและ
เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับและสุ่มทดสอบ
สภาพของสินคา้คงเหลือ 
 

• ทดสอบการออกแบบและการนาํมาปฏิบติัของระบบ
การควบคุมภายใน รวมถึงสุ่มทดสอบการควบคุม
ภายในที�สาํคญั 

 
• สุ่มทดสอบรายการในรายงา นอายุ สินค้าและ

ประเมินขอ้สมมติของผูบ้ริหารที�สําคญัที�ใชใ้นการ
ประมาณการสินคา้เสียหายและเสื�อมสภาพ 
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มลูค่าของสินคา้คงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และ ขอ้ 8 

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเรื�องดงักล่าวอย่างไร 

 • ทดสอบการประมาณการมลูค่าสุทธิที�จะไดรั้บ
ของสินคา้คงเหลือโดยสุ่มทดสอบราคาขาย
หักด้วยค่าใช้จ่ายที� จ ํา เ ป็นในการขายกับ
เอกสารที� เ กี� ยวข้องตลอดจนทดสอบการ
คาํนวณ 
  

• พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผย
ขอ้มลูตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ข้อมลูอื'น  

 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ� งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยู่ในรายงานนั)น ซึ� งคาด
วา่รายงานประจาํปีจะถกูจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี)  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้
ไม่ไดใ้หค้วามเชื�อมั�นต่อขอ้มลูอื�น  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ 
การอ่านขอ้มูลอื�นตามที�ระบุขา้งตน้เมื�อจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ที�มีสาระสาํคญั
กบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มลูอื�นมีการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที'ในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี)
โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�
ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�ปราศจากการ
แสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
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ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง (ตาม
ความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั)งใจที�
จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ�งรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ดว้ย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระสาํคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามี
สาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเหล่านี)  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจ้าไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
• ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั)น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอ
และเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด
เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั)งใจละเวน้การ
แสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที� เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทาํขึ)นโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหาร
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ)นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่ม
บริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง 

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนื)อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบที�ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามที�ควร 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ได้
วางแผนไว ้ประเด็นที�มีนยัสําคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนยัสําคญัในระบบการ
ควบคุมภายในซึ�งขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�
เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั)งหมด
ตลอดจนเรื�องอื�นซึ�งขา้พเจา้เชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรื�องที�สื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสําคญัในการ
ตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี) ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้
เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ)น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร
สื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผล
วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว 
 
 
 
(อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6105 
 
บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
กรุงเทพมหานคร 
28 กมุภาพนัธ์ 2560 

 
              
    
               (ข) การเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 
                     กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงแนวปฏิบติัทาง 
การบญัชีที�ประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชี ซึ� งสภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานรายงาน 
ทางการเงินหลายฉบบั ซึ� งมีผลบงัคบัใชต้ั)งแต่รอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2559  
ในเบื)องตน้ การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่นั)น  มีผลใหเ้กิดการ 
เปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเรื�อง การเปลี�ยนแปลงนี)ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น 
สาระสาํคญัต่องบการเงิน 
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(ค)  อตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญัของบริษทัและบริษทัย่อยสรุปไดด้งันี)  

อตัราส่วน 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

1.อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

1. อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 3.08 2.84 2.03 2.99 2.78 1.90 

2. อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.53 1.39 1.06 1.44 1.34 0.94 

3. อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.27 0.28 (0.10) 0.26 0.27 (0.10) 

4. อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี)การคา้ เท่า 4.63 4.53 5.59 4.61 4.48 5.23 

5. ระยะเวลาเก็บหนี) เฉลี�ย วนั 78 79 64 78 80 69 

6. อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ เท่า 10.60 10.38 10.05 10.71 10.47 10.15 

7. ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี�ย วนั 34 35 36 34 34 35 

8. อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี) เท่า 11.07 8.38 8.35 11.08 8.38 8.27 

9. ระยะเวลาชาํระหนี)  วนั 33 43 43 32 43 44 

10. Cash Cycle วนั 79 72 57 79 72 61 

2.อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio) 

1. อตัรากาํไรขั)นตน้ % 3.14 8.16 7.51 2.85 7.88 7.46 

2. อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % (2.75) 2.67 2.55 (3.07) 2.49 2.54 

3. อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร % (163.59) 206.85 (52.21) (136.50) 222.62 (55.06) 

4. อตัรากาํไรสุทธิ % (1.62) 3.70 2.98 (1.64) 3.70 2.97 

5. อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % (3.59) 9.77 9.65 (3.64) 9.82 9.66 

3.อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)  

1. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % (2.54) 6.23 5.87 (2.58) 6.17 5.71 

2. อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร % (2.67) 40.29 36.48 (2.85) 40.36 36.68 

3. อตัราส่วนการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 1.57 1.68 1.97 1.57 1.67 1.92 
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อตัราส่วน 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

4.อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 

1. อตัราส่วนหนี) สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.39 0.43 0.71 0.39 0.44 0.76 

2. อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี)ย เท่า 88.05 55.78 (8.84) 81.77 47.15 (7.92) 

3. อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั(Cash basis) เท่า 0.86 1.04 (0.91) 0.79 0.64 (0.56) 

4. อตัราการจ่ายเงินปันผล % (49.77) 27.50 29.96 (49.38) 27.55 30.14 

ข้อมูลต่อหุ้น        

1. มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ บาท 5.43 5.78 5.39 5.38 5.74 5.35 

2. กาํไรสุทธิต่อหุน้ บาท (0.20) 0.55 0.50 (0.20) 0.54 0.50 

3. เงินปันผลต่อหุน้ บาท 0.10 0.15 0.15 0.10 0.15 0.15 

อตัราการเตบิโต        

1. สินทรัพยร์วม % (9.30) (10.12) 17.66 (9.44) (12.43) 17.28 

2. หนี) สินรวม % (16.73) (34.45) 34.52 (17.01) (38.33) 32.21 

3. รายไดจ้ากการขายและบริหาร % (15.44) (12.74) 25.71 (15.47) (12.97) 26.00 

4. ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน % (10.73) (12.85) 20.83 (10.65) (12.93) 21.17 

5. กาํไรสุทธิ % (136.83) 8.96 763.58 (137.19) 9.42 592.91 
 

(2)  คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
           สรุปขอ้มูลฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน             
                                                                                                                              (หน่วย : ลา้นบาท)                 

งบการเงนิรวม ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
สินทรัพยร์วม 2,480.83 2,735.33 3,043.40 
หนี) สินรวม   690.06    828.75 1,264.39 
ทุนที�ออกและชาํระแลว้   330.00    330.00    330.00 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 1,790.77 1,906.58 1,779.00 
รายไดจ้ากการขาย 4,050.75 4,790.40 5,489.93 
รายไดร้วม 4,099.37 4,867.24 5,542.16 
ตน้ทุนขาย 3,923.37 4,399.63 5,077.48 
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(หน่วย :  ลา้นบาท) 
 

งบการเงนิรวม ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร     236.82   257.72      265.24 
ตน้ทุนทางการเงิน     2.10    5.28         7.15 
ค่าใชจ่้ายรวม 4,162.28 4,662.64   5,349.87 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ      (66.31) 180.03     165.22 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (บาท)       (0.20)    0.55        0.50 
จาํนวนหุ้น (ลา้นหุ้น) 330 330      330 
 

 

ภาพรวมของผลการดําเนินงาน 

                 ในปี 2559 ภาวะอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋องเผชิญกบัความไม่แน่นอนของ
เศรษฐกิจโลกที�เป็นปัจจยัลบหลายประการ ทั)งทางดา้นความตอ้งการที�ลดลงโดยเฉพาะผลิตภณัฑ์
ปลาทูน่า เนื�องจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดของประเทศคู่คา้ในประเทศตะวนัออก
กลางที�ลดลงอยา่งมาก ปัญหาเรื�องราคาวตัถุดิบที�ปรับตวัสูงขึ)นอยา่งต่อเนื�องจากระดบัราคา 1,000 
เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตนัในช่วงตน้ปีมาอยู่ที�ระดบัราคา 1,600 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตนัจาก
ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั โดยในปี 2559 กลุ่มบริษทัมี
รายไดจ้ากการขาย จาํนวน 4,050.75 ลา้นบาท ลดลง 739.65 ลา้นบาท หรือ ลดลง ร้อยละ 15.44 เมื�อ
เทียบกบัปี 2558 ตน้ทุนขายมีจาํนวน 3,923.37 ลา้นบาท ลดลง 476.27 ลา้นบาท หรือ ลดลงร้อยละ 
10.83 เมื�อเทียบกบัปี 2558 โดยสัดส่วนของตน้ทุนขายต่อยอดขายในปี 2559 เท่ากบั 96.86 เพิ�มขึ)น
จากปี 2558 ที�ตน้ทุนขายต่อยอดขายเท่ากบั ร้อยละ 91.84 ซึ� งส่งผลให้กลุ่มบริษทัเกิดผลขาดทุน
สุทธิจากการดาํเนินงาน 66.31 ลา้นบาท  
 

การวเิคราะห์ผลการดําเนินงาน 
 

 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายไดร้วมในปี 2559 จาํนวน 4,099.37 ลา้นบาท ลดลง 767.87 
ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 15.78 เมื�อเทียบกบัปี 2558 การลดลงของรายไดร้วม มีสาเหตุหลกัมา
จาก  
               - รายไดจ้ากการขาย ในปี 2559 มีจาํนวน 4,050.75 ลา้นบาท ลดลง 739.65 ลา้นบาท เมื�อ
เทียบกบัปี 2558 เนื�องจากปริมาณการขายที�ลดลง สาเหตุเกิดจากภาวะตลาดโดยเฉพาะสินคา้กลุ่ม
ผลิตภณัฑป์ลาทูน่ายงัซบเซา 
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               - กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ ในปี 2559  มีจาํนวน 27.91 ลา้นบาท ลดลง 35.70 ลา้น
บาท เมื�อเทียบกบัปี 2558 เนื�องจากปริมาณการส่งออกที�ลดลง และในปี 2559 ค่าเงินบาทเฉลี�ยอ่อน
ค่า ร้อยละ 2.93 ซึ� งนอ้ยกวา่ปี 2558 ที�ค่าเงินบาทเฉลี�ยอ่อนค่าร้อยละ 5.57 แต่บริษทัไดมี้การป้องกนั
ความเสี�ยงโดยการทาํสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จึงส่งผลให้บริษทัยงัมีกาํไรจากอตัรา
แลกเปลี�ยน  
  
 รายไดอื้�น ซึ� งประกอบดว้ย เงินปันผลรับ ดอกเบี)ยรับ กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น และ
รายไดอื้�นโดยในปี 2559 รายไดอื้�นมีจาํนวน 20.72 ลา้นบาท เพิ�มขึ)น 7.48 ลา้นบาท เนื�องจากบริษทั
ไดรั้บคืนค่าภาษีอากรตามมาตรา 19 ทว ิ 
 
               ค่าใชจ่้าย 
               บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใช้จ่ายรวม จาํนวน 4,162.28 ลา้นบาท ลดลง 500.36 ลา้นบาท 
หรือลดลงร้อยละ 10.73 เมื�อเทียบกบัปี 2558 การลดลงของค่าใชจ่้ายรวมมีสาเหตุมาจาก  
                   - ตน้ทุนขาย  ในปี 2559 มีจาํนวน 3,923.37 ลา้นบาท ลดลง 476.27 ลา้นบาท เมื�อเทียบ
กบัปี 2558 โดยอตัราส่วนตน้ทุนขายคิดเป็นร้อยละ 96.86  ของรายไดจ้ากการขาย ซึ� งอตัราส่วนของ
ตน้ทุนขายต่อยอดขายเพิ�มขึ)นร้อยละ 5.47 เมื�อเทียบกบัปี 2558  โดยมีปัจจยัหลกัสําคญัจากตน้ทุน
ส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตคงที�ต่อหน่วยที�เพิ�มขึ)น เนื�องจากปริมาณการผลิตที�ลดลงตามยอดขาย 
และราคาวตัถุดิบที�ปรับตวัสูงขึ)น ทาํใหก้าํไรขั)นตน้ของบริษทัในปี 2559 มีจาํนวน 127.38 ลา้นบาท 
ลดลง 263.38 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 67.40 เมื�อเทียบกบัปี 2558 ส่งผลให้อตัรากาํไรขั)นตน้ของ
บริษทัลดลงจากร้อยละ 8.16 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 3.14 ในปี 2559  
                    - ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2559 มีจาํนวน 236.82 ลา้นบาท ลดลง 20.91 
ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี 2558 โดยค่าใชจ่้ายในการขายลดลงจาํนวน 19.7 ลา้นบาท เป็นผลมาจาก
การลดลงของรายไดจ้ากการขาย ในขณะที�ค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลงเพียงเล็กนอ้ย  
                    -  ตน้ทุนทางการเงิน ในปี 2559 มีจาํนวน 2.10 ล้านบาท ลดลง 3.19 ล้านบาท เมื�อ
เทียบกบัปี2558 เป็นผลมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขาย ทาํให้ความจาํเป็นในการใชเ้งินทุน
หมุนเวียนลดลง ขณะเดียวกนับริษทัชาํระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือจากสถาบนัการเงินทั)ง
จาํนวน ทาํใหไ้ม่มีภาระดอกเบี)ย นอกจากนี) ฝ่ายบริหารมีการควบคุมการบริหารจดัการโดยสามารถ
หาแหล่งเงินทุนที�มีอตัราดอกเบี)ยเงินกูย้มืเฉลี�ยลดลง  
                   - ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในปี 2559  มีส่วนแบ่งขาดทุนใน
บริษทัร่วม จาํนวน  10.74 ลา้นบาท เนื�องจาก PT. Medan Tropical Canning & Frozen Industries, 
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Indonesia มีปัญหาขาดแคลนวตัถุดิบ  เนื�องจากการบงัคบัใช้กฎระเบียบในดา้นการประมงของ
รัฐบาลอินโดนีเซียทาํใหมี้ผลกระทบอยา่งมากต่อปริมาณของวตัถุดิบในประเทศอินโดนีเซีย 
                    - ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ในปี 2559 มีจาํนวน 7.33  ลา้นบาท แบ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ ํานวน 4.86 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 20.35 ล้านบาท และ
ผลประโยชน์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี จาํนวน 12.19 ลา้นบาท เพิ�มขึ)น จากปีก่อน 11.83 ลา้นบาท   
                    - ขาดทุนสุทธิ ในปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อยมีผลขาดทุนสุทธิจากการดาํเนินงาน 
66.31 ลา้นบาท หรือขาดทุน 0.20  บาทต่อหุน้ เมื�อเทียบกบัปี 2558 ซึ� งมีกาํไรสุทธิ 177.07 ลา้นบาท 
หรือ กาํไร 0.55 บาท ต่อหุ้น ซึ� งเป็นผลมาจากรายไดจ้ากการขายที�ลดลงไม่เป็นไปตามที�คาด และ
อตัราส่วนตน้ทุนการผลิตที�เพิ�มขึ)น  โดยกลุ่มบริษทัมีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง
จาก ร้อยละ 9.77 ในปี 2558 เป็นร้อยละ (3.59%)  ในปี 2559  
 

การวเิคราะห์ฐานะการเงิน 

 สินทรัพย์  

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 2,480.83ลา้น-
บาท ลดลง  254.50  ลา้นบาท หรือ ลดลง ร้อยละ 9.30 เมื�อเทียบกบัปี  2558 โดย สินทรัพยแ์บ่งเป็น
กลุ่มหลกั ๆ ดงันี)  

   หน่วย : ลา้นบาท 
สินทรัพย ์ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 เพิ�ม (ลด) ร้อยละ 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,823.32 2,096.59 (273.27) (13.03) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   657.51   638.74   18.77   2.94 
     สินทรัพยร์วม 2,480.83 2,735.33  (254.50)  (9.30) 
 

                สินทรัพยห์มุนเวยีน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 1,823.32 ลา้นบาท ลดลง 273.27 
ลา้นบาทหรือลดลงร้อยละ 13.03 เมื�อเทียบกบัปี 2558 ซึ� งสินทรัพยห์มุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
73.50 ของสินทรัพยร์วม โดยรายการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัสรุปไดด้งันี)   
                   - ลูกหนี) การคา้ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 มีจาํนวน 817.39 ล้านบาท ลดลง 115.13  
ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี 2558 สาเหตุหลกัเป็นผลมาจากยอดขายของบริษทัที�ลดลง ซึ� งลูกหนี)การคา้
ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นลูกหนี) ที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 775.33 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ  94.85 ของ
ลูกหนี)การคา้รวม โดยบริษทัมีนโยบายการตั)งสํารองค่าเผื�อหนี)สงสัยจะสูญไวเ้ท่ากบัจาํนวนที�คาด
วา่จะเรียกเก็บจากลูกหนี) ไม่ได ้โดยพิจารณาจากประวติั และประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนี)  โดย
ในปี 2559  ลูกหนี)การคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัสามารถชาํระหนี)ไดต้ามกาํหนดระยะเวลา ถึงแมว้า่จะ
มีลูกหนี)การคา้ต่างประเทศบางรายที�ชาํระเงินล่าชา้กวา่กาํหนดบา้ง แต่ก็ยงัเป็นสัดส่วนที�ต ํ�ามาก เมื�อ
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เทียบกบัลูกหนี) การคา้ทั)งหมด  ทั)งนี)กลุ่มบริษทัมีระยะเวลาในการเก็บหนี) เฉลี�ยเท่ากบั 78 วนัในปี 
2559 เมื�อเทียบกบัปี 2558 ซึ� งอยู่ที� 79 วนั โดยลูกหนี) การคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี) การคา้บริษทัที�
เกี�ยวขอ้ง ซึ� งไม่มีปัญหาในเรื�องการรับชาํระหนี)   
                  - สินคา้คงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 มีจาํนวน 874.76 ล้านบาท ลดลง 129.88 
ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี 2558 สาเหตุหลกัเป็นผลมาจากปริมาณสินคา้ลดลงจากภาวะตลาดที�ยงัไม่
แน่นอน ทาํให้บริษทัมีการบริหารสินคา้คงเหลือให้อยู่ในปริมาณที�เหมาะสมเพียงพอกบัความ
ตอ้งการและมีประสิทธิภาพมากขึ)น โดยสามารถลดระยะเวลาการขายสินคา้เฉลี�ยจาก 35 วนั ในปี 
2558 ลดลงเหลือ 34 วนั ในปี 2559 ทั)งนี)บริษทัมีนโยบายการตั)งสํารองสินคา้ลา้สมยั โดยมีการตั)ง
สํารองสําหรับสินคา้คงเหลือที�มีอายุเกิน 1 ปี ขึ)นไป และตั)งในอตัราที�สูงขึ)น เมื�อสินคา้คงเหลือมี
อายุนานขึ)นตามลาํดบั ซึ� งบริษทัมีการตั)งสํารองค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยัในปี 2559 จาํนวน 41.03 ลา้น
บาท  นอกจากนี) บริษทัไดมี้การตั)งสํารองค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้จาํนวน 99.14 ลา้นบาท 
โดยที�บริษทัมีความเสี�ยงจากกรณีที�ราคาขายอาจจะไดรั้บตํ�ากวา่ราคาทุน เนื�องจากราคาขายในตลาด
ต่างประเทศมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง ทั)งนี) ฝ่ายบริหารเห็นวา่ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้ที�ตั)งไว้
มีความเหมาะสมและเพียงพอ  
                  - ลูกหนี) อื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 39.88 ลา้นบาท ลดลง 21.61 ลา้นบาท 
เนื�องจากในปี 2558 บริษทัมีการจ่ายค่ามดัจาํเครื�องจกัรเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการผลิตและมีการ
จ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ  
                  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 มีจาํนวน 657.51 ลา้นบาท เพิ�มขึ)น 
18.77 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ)นร้อยละ 2.94 เมื�อเทียบกบัปี 2558 ซึ� งสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 26.50 ของสินทรัพยร์วม โดยรายการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัสรุปไดด้งันี)  
                   - ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 มีจาํนวน 440.49 ล้านบาท 
เพิ�มขึ)น 19.65 บาท โดยในปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อยมีการลงทุนในอาคาร เครื� องจกัรและ
อุปกรณ์ จาํนวน 70.60 ลา้นบาท ซึ� งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในเครื�องจกัรและอุปกรณ์ เพื�อทดแทน
เครื�องจกัรเก่า รวมทั)งเพิ�มกาํลงัการผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต อีกทั)งเป็นการตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ และเทคโนโลยีที�เปลี�ยนแปลงไป ในขณะที�มีการตดัค่าเสื�อมราคาในปี  
2559 จาํนวน 51.18 ลา้นบาท  
      สาํหรับอตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานในปี 2559 กลุ่มบริษทัมีอตัรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยเ์ท่ากบัร้อยละ (2.54) ลดลงจากปี 2558 ซึ� งเท่ากบัร้อยละ 6.23 เป็นผลมา
จากกลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน ในขณะที�อตัราส่วนการหมุนของสินทรัพยใ์นปี 
2559 เท่ากบั 1.57 เท่า ลดลงจาก 1.68 เท่า ในปี 2558 เนื�องจากยอดขายที�ลดลง  
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หนี�สิน  
             บริษทัและบริษทัย่อยมีหนี) สินรวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 จาํนวน 690.06 ล้านบาท 
ลดลง 138.69 ล้านบาท หรือ ลดลง ร้อยละ 16.73 เมื�อเทียบกบัปี 2558 โดยหนี) สินแบ่งเป็นกลุ่ม
หลกัๆ ดงันี)   

   หน่วย : ลา้นบาท 
หนี) สิน 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 เพิ�ม (ลด) ร้อยละ 

หนี) สินหมุนเวยีน 592.27 738.28 (146.01) (19.78) 
หนี) สินไม่หมุนเวยีน   97.79   90.47   7.32   8.09 
     หนี) สินรวม 690.06 828.75 (138.69)  (16.73) 

 

 หนี) สินหมุนเวียน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 มีจาํนวน 592.27  ลา้นบาท ลดลง 146.01 
ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 19.78 เมื�อเทียบกบัปี 2558  ซึ� งหนี) สินหมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
85.83 ของหนี) สินรวม โดยรายการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัสรุปไดด้งันี)  
                 - เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั)นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  มี
จาํนวน 127.28 ลา้นบาท ลดลง 69.25 ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี 2558 เนื�องจากการลดลงของรายได้
และกาํลงัการผลิตที�ลดลงทาํใหค้วามจาํเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวยีนลดลงดว้ย  
                - เจา้หนี)การคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 330.03 ลา้นบาทลดลง48.58 ลา้นบาท 
เมื�อเทียบกบัปี 2558 เนื�องจากการสั�งซื)อวตัถุดิบในช่วงปลายปีลดลงจากกาํลงัการผลิตที�ลดลง  โดย
ระยะเวลาการชาํระเงินแก่เจา้หนี)การคา้เฉลี�ยในปี 2559  เท่ากบั 33 วนั ลดลงจาก 43 วนั ในปี 2558  
                - เจา้หนี) อื�น ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 มีจาํนวน 79.08 ลา้นบาท ลดลง 20.87 ลา้นบาท 
เมื�อเทียบกบัปี 2558 เนื�องจากค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายมีจาํนวนที�ลดลง  
                - ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 3.09 ลา้นบาท ลดลง 9.67 ลา้น
บาท เมื�อเทียบกบัปี 2558 เนื�องจากบริษทัมีผลประกอบการขาดทุนทาํใหไ้ม่มีภาระภาษีเงินได ้ 
          หนี) สินไม่หมุนเวียน  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  มีจาํนวน 97.79 ลา้นบาท เพิ�มขึ)น 7.32 
ลา้นบาท หรือ เพิ�มขึ)น ร้อยละ 8.09  เมื�อเทียบกบัปี 2558  ซึ� งหนี) สินไม่หมุนเวยีนคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 14.17 ของหนี) สินรวม โดยรายการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัสรุปไดด้งันี)  
                - ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 97.79 ลา้นบาท 
เพิ�มขึ) น 7.33 ล้านบาท เมื�อเทียบกับปี 2558 ซึ� งการเพิ�มขึ)นเป็นเงินบาํเหน็จและเงินชดเชยตาม
กฎหมายแรงงาน เนื�องจากเกษียณอายจุากการทาํงาน 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น  
                ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 1,790.77 ลา้นบาท  ลดลง 115.81  
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.07 เมื�อเทียบกับปี 2558 เนื�องจากบริษทัและบริษทัย่อยมีผลการ
ดาํเนินงานขาดทุนสุทธิ จาํนวน 66.31 ลา้นบาท และในปี 2559 บริษทัมีการจ่ายเงินปันผลจากผล
การดาํเนินงานประจาํปี 2558 จาํนวน 49.5 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัมีมูลค่าตามบญัชีต่อหุ้นในปี 2559 
เท่ากบั 5.43 บาท ลดลงจาก 5.78 บาท ในปี 2558  
        ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
               บริษทัและบริษทัย่อย มีอตัราส่วนหนี) สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจาก 0.43 เท่าในปี 
2558 เป็น 0.39 เท่าในปี 2559 เนื�องจากกลุ่มบริษทัมีหนี) สินรวมลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 16.73 
ในขณะที�ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงเพียงร้อยละ 6.07 ส่วนอตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี)ยของ
กลุ่มบริษทัเพิ�มขึ)นจาก 55.78 เท่าในปี 2558 เป็น 88.05 เท่า ในปี 2559 เนื�องจากบริษทัมีดอกเบี)ย
จ่าย และค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดที้�ลดลงจากปีก่อน ซึ� งสะทอ้นให้เห็นถึงเสถียรภาพของโครงสร้าง
เงินทุนของบริษทัและความสามารถในการชาํระหนี)ของบริษทัอยูใ่นระดบัที�สูง  
 

การวเิคราะห์งบกระแสเงินสด 
 

หน่วย :  ลา้นบาท 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 
เพิ�ม (ลด) 

จาํนวน % 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       182.45      264.27   (81.82)  (30.96) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน        (68.44)       (35.88)    32.56    90.73 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (118.56) (199.28) (80.72) (40.50) 
เงินสดและรายการเทียบเงินสดเพิ�มขึ)น(ลดลง)สุทธิ       (4.56)        29.11 - - 
เงินสดและรายการเทียบเงินสด ณ วนัตน้ปี       93.51        64.40     29.11    45.20 
เงินสดและรายการเทียบเงินสด ณ วนัสิ)นปี       88.95        93.51      (4.56)    (4.87) 
 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 บริษทัและบริษทัย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
จาํนวน 88.95 ล้านบาท ลดลง 4.56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.87  เมื�อเทียบกับ ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2558  ซึ� งมีจาํนวน 93.51 ลา้นบาท  
 การเปลี�ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสําหรับปี สิ)นสุดวนัที�  31 
ธนัวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี)   
                    - เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน จาํนวน 182.45 ลา้นบาท ซึ� งเกิดจากเงินสด
ใช้ไปจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี) สินดาํเนินงาน จาํนวน 77.17 
ลา้นบาท อยา่งไรก็ดีบริษทัมีเงินสดรับสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน จาํนวน 197.01 ลา้นบาท 
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ซึ� งมาจากการลดลงของสินทรัพยด์าํเนินงาน โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของลูกหนี) การคา้
และลูกหนี) อื�น 147.45 ลา้นบาท และสินคา้คงเหลือลดลง จาํนวน 198.80 ลา้นบาท และการลดลง
ของหนี) สินดาํเนินงานซึ� งส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเจา้หนี)การคา้และเจา้หนี) อื�น จาํนวน 71.15  
ลา้นบาท ทั)งนี)การลดลงของลูกหนี)การคา้ เกิดจากยอดขายที�ลดลง ส่วนการลดลงของเจา้หนี)การคา้
เกิดจากปริมาณการสั�งซื)อลดลง ทั)งนี)บริษทัไดจ่้ายภาษีเงินไดเ้ป็นจาํนวน 14.56 ลา้นบาท  
                    - เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จาํนวน 68.44 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่ใช้ไปใน
การลงทุนซื)อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ จาํนวน 70.6 ลา้นบาท ซึ� งเงินจาํนวนดงักล่าวถูกหักกลบไป
จากการรับเงินปันผล รับดอกเบี)ย และรับเงินใหกู้ย้มืระยะยาวจากกิจการอื�น จาํนวน 2.16 ลา้นบาท  
                    - เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 118.56 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิด
จากการชาํระคืนเงินกูย้ืม ระยะสั)นจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 72.63 ลา้นบาท ชาํระเงินกูย้ืมระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงิน จาํนวน 10.32 ลา้นบาท จ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น 49.50 ลา้นบาท และ
รับเงินกูย้มืระยะสั)นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งสุทธิ 12.82 ลา้นบาท  
 
 อตัราส่วนสภาพคล่อง  
 ในปี 2559 บริษทัและบริษทัย่อยมีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 3.08 เท่า เพิ�มขึ)นจาก 
2.84 เท่า ในปี 2558 เนื�องจากสินทรัพยห์มุนเวยีนลดลงร้อยละ 13.03 ขณะที�หนี) สินหมุนเวียนลดลง
ร้อยละ 19.78 โดยมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากบั 1.53 เท่า  เพิ�มขึ)นจาก 1.39 เท่า ในปี 2558 
    
 สําหรับวงจรเงินสด (Cash cycle) ของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2559 อยู่ที� 79 วนั 
เพิ�มขึ)นจาก 72 วนั เมื�อเทียบกบัปี 2558 ทั)งนี) เกิดจากระยะเวลาการชาํระหนี)ลดลงจาก 43 วนั เหลือ 
33 วนั ซึ� งอตัราส่วนของวงจรเงินสดที�เพิ�มขึ)น ไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทั เนื�องจาก
บริษทัมีวงเงินสินเชื�อจากสถาบนัการเงิน ซึ� งยงัไม่ไดเ้บิกใชมี้จาํนวนมากเพียงพอ  
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ปัจจัยที�อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในอนาคต  
 
 บริษทัคาดการณ์ว่าในภาพรวมของสภาวะเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมอาหารทะเล
บรรจุกระป๋องในปี 2560 ยงัเป็นปีที�ยากลาํบากในการดาํเนินธุรกิจจากปัจจยัความเสี�ยงต่าง ๆ ที�
อาจจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน หรือผลการดาํเนินงานของบริษัท ซึ� งประกอบด้วยปัจจัย
ภายนอกและปัจจยัภายในประเทศ  
 เนื�องจากบริษทัดาํเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื�อการส่งออกโดยรับจา้งทาํ
การผลิตสินค้าจากลูกค้า ดังนั)นผลการดาํเนินงานของบริษทั จึงขึ) นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่คา้และความสามารถในการรักษาฐานลูกคา้เดิมเป็นหลกัตลอดจนการหาลูกคา้รายใหม่ ๆ 
 นอกจากนี)ยงัมีปัจจยัที�สาํคญัที�คาดว่าจะมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ ความ
เสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ เนื�องจากรายได ้และรายจ่ายของบริษทัเกี�ยวขอ้งกบั
เงินตราต่างประเทศ (เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา) หากเงินเหรียญสหรัฐอเมริกามีการเปลี�ยนแปลงเมื�อ
เทียบกบัเงินบาทจะมีผลกระทบต่อรายได ้และผลการดาํเนินงานของบริษทัได ้ 
 สาํหรับความเสี�ยงอีกประการที�สําคญั คือ ความเสี�ยงจากราคาวตัถุดิบที�ใชใ้นการผลิต
สินคา้  โดยปัจจุบนับริษทัมีการนาํเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศถึงร้อยละ 80 ดงันั)นหากวตัถุดิบขาด
แคลนอาจจะทาํให้ราคามีการเคลื�อนไหวอย่างรวดเร็ว มีผลทาํให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ) น ซึ� งมี
ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานอยา่งมีนยัสาํคญัได ้ 
 สาํหรับปัจจยัภายในประเทศที�คาดว่าจะมีผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตไดแ้ก่การปรับ
ขึ)นค่าแรงขั)นตํ�าในปี 2560 อีก 8 บาท ต่อวนั  
 จากปัจจยัความเสี�ยงต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้ ซึ� งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผล
การดาํเนินงานได ้ดงันั)นฝ่ายบริหารไดใ้ห้ความสําคญักบัปัจจยัความเสี�ยงโดยหามาตรการในการ
บริหารจดัการ เพื�อควบคุมตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต การเพิ�มผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ โดยการเพิ�ม
มูลค่าของสินคา้ให้มีความหลากหลาย เพื�อเพิ�มยอดขายให้มากขึ)นพร้อมกบัคดัเลือกวตัถุดิบที�มี
คุณภาพ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ รวมทั) งติดตามการเคลื�อนไหวของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศ เพื�อหาวิธีการป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนไดอ้ย่างเหมาะสมตามนโยบาย
ของบริษทั  
 
11.  งบการเงิน 

             11.1 งบการเงินเปรียบเทียบของบริษทัและงบการเงินรวมเปรียบเทียบในช่วง 2 ปีที�ผา่นมา
ผูส้อบบญัชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว้ 
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บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 



 

 

 
 
 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั ทรอปิคอลแคนน

 
ความเห็น 

 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและ
(มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั
(บริษทั) ตามลาํดบั ซึ� งประกอบดว้ยงบ
ธนัวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร
ส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับป
ที�สาํคญัและเรื�องอื�นๆ  
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบกา
กิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมแล
ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรา
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามม
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ

ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทั
โดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราช
เฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม

KPM

Emp

1 So

Sath

Tel +
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าต 

คนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

มและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทรอปิคอล แคนนิ�ง
ริษทั) และของเฉพาะบริษทั ทรอปิคอล แคนนิ�ง (ประเทศไ
ว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพ
็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแ
งการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบก
รับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซึ� งประกอบดว้ยส

งบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงินรวมแล
ามลาํดบั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานรวมแ

วมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียว
ารรายงานทางการเงิน 

ามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได
่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ริษทัและบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบว
ราชูปถมัภ ์ ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเง

ติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื�น ๆ ซึ�งเป็นไปตาม

บรษิทั เคพเีอม็จ
ชั �น 50-51 เอม็ไ
1 ถนนสาทรใต ้
เขตสาทร กรุงเท
โทร +66 2677 

PMG Phoomchai Audit Ltd. 

mpire Tower, 50
th
 -51

st
 Floors 

 South Sathorn Road, Yannawa 

athorn, Bankok 10120, Thailand  

el +66 2677 2000, Fax +66 2677 2222  

นนิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั 
เทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
เฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลง
งบกระแสเงินสดรวมและ
ว้ยสรุปนโยบายการบญัชี

มและฐานะการเงินเฉพาะ
วมและผลการดาํเนินงาน
เดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที�

จา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ
ารในรายงานของขา้พเจา้ 
อบวิชาชีพบญัชีที�กาํหนด
ารเงินรวมและงบการเงิน
ตามขอ้กาํหนดเหล่านี�   

เีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจาํกดั  
เอม็ไพรท์าวเวอร ์ 
รใต ้แขวงยานนาวา 
รุงเทพฯ 10120  

677 2000ม แฟกซ ์+66 2677 2222 



 

 

 
 
ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท
ของขา้พเจา้ 

 

เรื' องสาํคัญในการตรวจสอบ 

 
เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่า
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเง
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
ทั�งนี�ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต
 

มลูค่าสินคา้คงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ 

สินค้าคงเหลือมียอดคงเหลือที� มีนัย
บนัทึกดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท
มลูค่าใดจะตํ�ากว่า ในการประมาณกา
ไดรั้บของสินคา้คงเหลือ เกี�ยวขอ้งกบั
ของผูบ้ริหารและอยู่บนพื�นฐานของ
ผนัผวนของราคาวตัถุดิบ ดงันั�นขา้พเ
ดงักล่าวเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจส
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ชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์

งต่างๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาช
ารเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื�อง

นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงค
ยกต่างหากสาํหรับเรื�องเหล่านี�  

เงินขอ้ 3 และ ขอ้ 8 

ได้ตรวจสอบเรื�องดงักล่าวอย่างไร

มีนัยสําคัญและต้อง
ุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่
ณการมูลค่าสุทธิที�จะ
งกบัการใชดุ้ลยพินิจ
ของภาวการณ์ความ

ขา้พเจา้จึงเห็นว่าเรื�อง
วจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ รวมถ
  
• สอบถามผู ้บริหารและสุ่มท

เกี�ยวขอ้งเพื�อทาํความเขา้ใจใน
สินคา้คงเหลือรวมทั�งนโยบาย
บริษทัในการประมาณการมูล
ไดรั้บของสินคา้คงเหลือ  
 

• ทาํความเขา้ใจลกัษณะของระบ
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารจดัก
เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจ
สภาพของสินคา้คงเหลือ 
 

• ทดสอบการออกแบบและการน
การควบคุมภายใน รวมถึงสุ่ม
ภายในที�สาํคญั 
 

ฑใ์นการแสดงความเห็น

วิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
เรื�องเหล่านี�มาพิจารณาใน
สดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ไร 

วมถึง 

ุ่ มทดสอบกับเอกสารที�
จในกระบวนการวดัมูลค่า
ยบายของกลุ่มบริษทัและ
ารมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะ

งระบบการควบคุมภายใน
จดัการสินคา้คงเหลือและ
ตรวจนับและสุ่มทดสอบ

ารนาํมาปฏิบติัของระบบ
ึงสุ่มทดสอบการควบคุม



 

 

 
 

 

 

มลูค่าของสินคา้คงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ 

 

 

ข้อมลูอื'น  

 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจกา
จะถกูจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวม
ความเชื�อมั�นต่อขอ้มลูอื�น  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�อ
ขอ้มลูอื�นตามที�ระบุขา้งตน้เมื�อจดัทาํแล
และงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัค
แสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นส
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ินขอ้ 3 และ ขอ้ 8 

ได้ตรวจสอบเรื�องดงักล่าวอย่างไร

• สุ่มทดสอบรายการในราย
ประเมินขอ้สมมติของผูบ้ริหา
ประมาณการสินคา้เสียหายแล
 

• ทดสอบการประมาณการมูลค
สินค้าคงเหลือโดยสุ่มทดส
ค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นในการขายก
ตลอดจนทดสอบการคาํนวณ
  

• พิจารณาถึงความเพียงพอขอ
ตามมาตรฐานการรายงานทาง

อื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ� งรวมอยู่ในรายงานประ
กิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยู่ในรายงานนั�น ซึ� งคา
วนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�  

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�น

วเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพา
ทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ที�มีสาระสาํ
กบัความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรา
เป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

่างไร 

รายงานอายุสินค้าและ
ริหารที�สาํคญัที�ใชใ้นการ

ายและเสื�อมสภาพ 

มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บของ
ดสอบราคาขายหักด้วย

ขายกบัเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง
วณ 

อของการเปิดเผยข้อมูล
ทางการเงิน 

ประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบ
ซึ� งคาดว่ารายงานประจาํปี

ูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้

เฉพาะกิจการ คือ การอ่าน
ะสาํคญักบังบการเงินรวม
ปรากฏว่าขอ้มูลอื�นมีการ



 

 

 
 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีห

 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัท
ตามที�ควรตามมาตรฐานการรายงานท
จาํเป็นเพื�อให้สามารถจัดทาํงบการเง
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเ
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการ
บริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อ
และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการด
หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํ
 
ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในก
และบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสง
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแส
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายง
สมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัส
สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล
ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
รายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายก
การเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบ
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาต
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ ก
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ผู้มีหน้าที'ในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเ

จดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจก
านทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในท
ารเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�ปราศจากการ

า่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

การเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินค
นต่อเนื�อง เปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง
การดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกก
ถดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้

ี�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางก

่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ระสงคเ์พื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเง
ารแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม
รายงานของผูส้อบบญัชีซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้
ดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจส
้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญที�มีอยู่ได้เสม

หรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมื�อคาดการณ์ไดอ้
ายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
ละงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�  

มาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการส
อบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

เงินเฉพาะกิจการ 

กิจการเหล่านี� โดยถูกตอ้ง
ยในที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่า
การแสดงข้อมูลที�ขัดต่อ

มินความสามารถของกลุ่ม
ื�อง (ตามความเหมาะสม) 
เลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั 

างการเงินของกลุ่มบริษทั

าร 

ารเงินรวมและงบการเงิน
รือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
อยู่ดว้ย ความเชื�อมั�นอย่าง
วจสอบตามมาตรฐานการ
้เสมอไป ข้อมูลที�ขัดต่อ
์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่า
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บ

ารสังเกตและสงสัยเยี�ยงผู ้



 

 

 
 
• ระบุและประเมินความเสี�ยงจากกา

การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจา
เพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่าน
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ค
จากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี�ยง
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การต
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบ
และการเปิดเผยขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งซึ�

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของก
หลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บ สร
อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่าง
ต่อเนื�องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้ส
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิด
เปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห
สอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรา
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษ

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างแล
เปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบก
นาํเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามที�คว

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที�เห
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษ
แนวทาง การควบคุมดูแล และการ
ความเห็นของขา้พเจา้ 
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กการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในง
กิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
หล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะ
เจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาร
เสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาดเนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบั
การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตา

ควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบ
่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความม
และบริษทั 
โยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของป
อ้งซึ�งจดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร 
ของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องข

 สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการ
อย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษ
ข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล
รเปิดเผยที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพ
ามเห็นของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข
นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุก
บริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง 
งและเนื�อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจกา

ะงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในร
ที�ควร 
ีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจ
บริษทัเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผ

ะการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดช

ในงบการเงินรวมและงบ
ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
มาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์น
สาระสําคญัซึ� งเป็นผลมา
วกบัการสมรู้ร่วมคิด การ
รงตามขอ้เท็จจริงหรือการ

แบบวิธีการตรวจสอบที�
ามมีประสิทธิผลของการ

องประมาณการทางบญัชี

ื�องของผูบ้ริหารและจาก
ตุการณ์หรือสถานการณ์ที�
บริษทัในการดาํเนินงาน

อ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ
เฉพาะกิจการ หรือถา้การ
เจา้ขึ�นอยู่กบัหลกัฐานการ
หตุการณ์หรือสถานการณ์

ิจการโดยรวม รวมถึงการ
์ในรูปแบบที�ทาํให้มีการ

องกิจการภายในกลุ่มหรือ
รับผิดชอบต่อการกาํหนด
ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ



 

 

 
 
ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการก
ประเดน็ที�มีนยัสาํคญัที�พบจากการตรวจ
ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที�ในก
ความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้ห
ขา้พเจา้เชื�อวา่มีเหตุผลที�บุคคลภายนอก
ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป
 
จากเรื�องที�สื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการก
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ
อธิบายเรื�องเหล่านี� ในรายงานของผูส้อ
ดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเ
เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดก
ส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสารดงั
 
 

 
 
(อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6105 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํก
กรุงเทพมหานคร 
28 กมุภาพนัธ์ 2560 
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ารกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอ
ตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนยัสาํคญัในระบบการควบ
งขา้พเจา้ 

ที�ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยา
ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมด

นอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้แ
ามเป็นอิสระ 

การกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนยัสาํคญัท
าะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสําคญัในการ
ผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อส
ที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวใ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมา
ารดงักล่าว 

ี จาํกดั 

จสอบตามที�ไดว้างแผนไว ้
รควบคุมภายในซึ� งขา้พเจา้

รรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบั
หมดตลอดจนเรื� องอื�นซึ� ง
เจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้

คญัที�สุดในการตรวจสอบ
การตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้
ต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�อง
ล่าวในรายงานของขา้พเจา้
บมากกว่าผลประโยชน์ต่อ



บริษทั ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 88,951,828 93,507,153 31,827,870 49,663,919 
ลูกหนี การคา้  4, 6 817,392,252 932,519,975 816,438,991 933,864,939 
ลูกหนี อื%น 4, 7 39,877,658 61,487,356 39,598,428 59,268,366 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั นแก่กิจการที%เกี%ยวขอ้งกนั 4 - - - -
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอื%นที%ถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหนึ%งปี 1,200,000 3,000,000 1,200,000 3,000,000 
สินคา้คงเหลือ  8 874,760,410 1,004,645,266 870,413,828 1,000,313,117 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื%น 1,136,284 1,424,776 1,136,284 1,424,776 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,823,318,432 2,096,584,526 1,760,615,401 2,047,535,117 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 32,160,797 42,897,305 41,009,238 41,009,238 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 34,999,850 34,999,850 
เงินลงทุนระยะยาวอื%น 11 4,468,612 4,468,612 4,468,612 4,468,612 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอื%น 2,950,000 2,350,000 2,950,000 2,350,000 
อสังหาริมทรัพยเ์พื%อการลงทุน 12 134,830,598 135,107,312 136,918,605 137,195,319 
ที%ดิน อาคารและอุปกรณ์  13 440,492,121 420,843,396 438,898,927 419,062,189 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 41,251,001 29,062,330 40,700,850 28,014,578 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื%น 1,359,046 4,012,947 1,165,667 3,848,785 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 657,512,175 638,741,902 701,111,749 670,948,571 

รวมสินทรัพย์ 2,480,830,607 2,735,326,428 2,461,727,150 2,718,483,688 

-                 -                 -                 -                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ%งของงบการเงินนี 
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บริษทั ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนี4สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี�สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั น
   จากสถาบนัการเงิน 15 127,280,506 196,528,752 127,280,506 196,528,752 
เจา้หนี การคา้ 4, 16 330,032,751 378,613,169 328,823,544 377,936,015 
เจา้หนี อื%น 4, 17 79,083,525 99,954,234 79,199,301 100,055,451 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที%ถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหนึ%งปี 15 - 10,320,000 - 10,320,000 
เงินกูย้มืระยะสั นจากบุคคลหรือกิจการที%เกี%ยวขอ้งกนั 4, 15 52,768,336 39,947,493 52,768,336 39,947,493 
หนี สินตามสัญญาเช่าการเงินที%ถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหนึ%งปี 15 13,288 154,509 - -
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,094,534 12,760,328 - 10,909,809 
รวมหนี4สินหมุนเวียน 592,272,940 738,278,485 588,071,687 735,697,520 

หนี�สินไม่หมุนเวียน
หนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน 15 - 13,232 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 97,790,100 90,457,079 96,890,510 89,689,592 
รวมหนี4สินไม่หมุนเวียน 97,790,100 90,470,311 96,890,510 89,689,592 

รวมหนี4สิน 690,063,040 828,748,796 684,962,197 825,387,112 

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 19

    ทุนจดทะเบียน 330,000,000 330,000,000 330,000,000 330,000,000 

    ทุนที%ออกและชาํระแลว้ 330,000,000 330,000,000 330,000,000 330,000,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 19 420,491,050 420,491,050 420,491,050 420,491,050 
กาํไรสะสม
    จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 35,500,000 35,500,000 33,000,000 33,000,000 
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,004,776,198 1,120,586,184 993,273,903 1,109,605,526 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,790,767,248 1,906,577,234 1,776,764,953 1,893,096,576

ส่วนไดเ้สียที%ไม่มีอาํนาจควบคุม 319 398 - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,790,767,567 1,906,577,632 1,776,764,953 1,893,096,576 

รวมหนี4สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,480,830,607 2,735,326,428 2,461,727,150 2,718,483,688 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ%งของงบการเงินนี 
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บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 4, 25 4,050,749,328 4,790,398,263 4,031,768,756 4,769,453,856 
กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนสุทธิ 27,905,775 63,606,107 27,814,585 63,474,221 
รายไดอื้�น 4 20,715,356 13,240,128 16,392,728 19,784,167 
รวมรายได้ 4,099,370,459 4,867,244,498 4,075,976,069 4,852,712,244 

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขาย 4, 23 3,923,365,347 4,399,630,520 3,916,796,217 4,393,588,473 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 4, 23 114,549,712 134,250,693 109,437,061 132,102,217 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23 122,266,590 123,470,727 127,169,876 118,661,170 
ตน้ทุนทางการเงิน 4 2,095,757 5,283,911 2,090,811 6,218,350 
รวมค่าใช้จ่าย 4,162,277,406 4,662,635,851 4,155,493,965 4,650,570,210 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 (10,736,508) 273,130 - -
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีง ินได้ (73,643,455) 204,881,777 (79,517,896) 202,142,034 
ผลประโยชน์ (ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 24 7,333,390 (24,849,690) 12,686,273 (22,445,863)

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (66,310,065) 180,032,087 (66,831,623) 179,696,171 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

   กาํไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 18, 24 - (2,957,280)      - (2,957,280)      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษเีง ินได้ - (2,957,280)      - (2,957,280)      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (66,310,065) 177,074,807 (66,831,623) 176,738,891 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

   ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (66,309,986) 180,032,019 (66,831,623) 179,696,171 
   ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (79) 68 - -
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (66,310,065) 180,032,087 (66,831,623) 179,696,171 

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
   ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (66,309,986) 177,074,739 (66,831,623) 176,738,891 
   ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (79) 68 - -
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (66,310,065) 177,074,807 (66,831,623) 176,738,891 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข ั8นพื8นฐาน (บาท) 26 (0.20) 0.55 (0.20) 0.54 

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
สาํหรับปี สาํหรับปี

สิ>นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สิ>นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี>
86



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล ี�ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ ส่วนของส่วน

ที�ออกและ ทุนสาํรอง ผูถื้อหุ้น ไดเ้สียที�ไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทั อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 330,000,000        420,491,050        33,000,000          995,511,445        1,779,002,495     362                      1,779,002,857     

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 27 - - - (49,500,000) (49,500,000) (32)                       (49,500,032)         

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (49,500,000) (49,500,000) (32) (49,500,032)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร - - - 180,032,019 180,032,019 68                        180,032,087        

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น - - - (2,957,280)           (2,957,280) - (2,957,280)           

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 177,074,739        177,074,739        68                        177,074,807        

โอนไปสาํรองตามกฏหมาย - - 2,500,000            (2,500,000)           - - -

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 330,000,000 420,491,050 35,500,000 1,120,586,184 1,906,577,234 398 1,906,577,632 

งบการเงินรวม 

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี<
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บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ ส่วนของส่วน

ที�ออกและ ทุนสาํรอง ผูถื้อหุ้น ไดเ้สียที�ไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทั อาํนาจควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 330,000,000        420,491,050        35,500,000          1,120,586,184     1,906,577,234     398                      1,906,577,632     

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 27 - - - (49,500,000) (49,500,000) - (49,500,000)         

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (49,500,000) (49,500,000) - (49,500,000)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     ขาดทุน - - - (66,309,986) (66,309,986) (79)                       (66,310,065)         

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น - - - - - - -

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - (66,309,986)         (66,309,986)         (79)                       (66,310,065)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 330,000,000 420,491,050 35,500,000 1,004,776,198 1,790,767,248 319 1,790,767,567 

งบการเงินรวม 

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี9
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บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออกและ ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 330,000,000 420,491,050 33,000,000 982,366,635 1,765,857,685 

รายการกบัผู้ถอืหุ้นที�บนัทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 27 - - - (49,500,000) (49,500,000)

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (49,500,000)         (49,500,000)         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

     กาํไร - - - 179,696,171        179,696,171 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น - - - (2,957,280)           (2,957,280)

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี - - - 176,738,891        176,738,891        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 330,000,000 420,491,050 33,000,000 1,109,605,526 1,893,096,576 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี9
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บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออกและ ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 330,000,000 420,491,050 33,000,000 1,109,605,526 1,893,096,576 

รายการกบัผู้ถอืหุ้นที�บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

    การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 27 - - - (49,500,000) (49,500,000)

    รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น - - - (49,500,000)        (49,500,000)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     ขาดทุน - - - (66,831,623)        (66,831,623)

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น - - - - -

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - (66,831,623)        (66,831,623)        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 330,000,000 420,491,050 33,000,000 993,273,903 1,776,764,953 

งบการเงินเฉพาะกจิการ  

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี9
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บริษทั ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (66,310,065) 180,032,087 (66,831,623) 179,696,171 

รายการปรับปรุง

คา่เสื"อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 53,972,202 49,906,778 53,437,267 48,879,141 

ดอกเบี,ยรับ (337,815) (269,137) (164,540) (199,511)

กลบัรายการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนระยะยาวอื"น - (576,334) - (576,334)

สาํรอง (กลบัรายการ) คา่เผื"อมูลคา่สินคา้ลดลงและสินคา้ลา้สมยั 8 (68,910,590) 3,972,984 (68,910,590) 3,972,984 

สาํรองคา่เผื"อหนี,สงสยัจะสูญของเงินใหกู้ย้มืระยะสั,น

   แก่กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั - 5,589,600 - 5,589,600 

กลบัรายการคา่เผื"อหนี,สงสยัจะสูญ (3,905,080) (373,778) (3,905,080) -

กาํไรจากการจาํหน่ายเครื"องจกัรและอุปกรณ์ (264,599) (641,252) (262,732) (413,690)

สาํรองผลประโยชนพ์นกังาน 18 8,478,821 9,033,254 8,346,718 9,054,468 

ตน้ทุนทางการเงิน 2,095,757 5,283,911 2,090,811 6,218,350 

เงินปันผลรับ (388,575) (777,150) (388,575) (10,777,118)

กาํไรจากอตัราแลกเปลี"ยนที"ยงัไม่เกิดขึ,นจริง (5,007,539) (11,274,787) (4,963,517) (11,264,269)

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุน

   ในบริษทัร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 9 10,736,508 (273,130) - -

ตดัจาํหน่ายภาษีหกั ณ ที"จ่าย - 368,340 - -

คา่ใชจ่้าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินได้ (7,333,390) 24,849,690 (12,686,273) 22,445,863 

(77,174,365) 264,851,076 (94,238,134) 252,625,655 

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดาํเนินงาน

ลูกหนี,การคา้ 123,077,854 259,057,830 125,332,056 269,508,323 

ลูกหนี, อื"น 24,375,932 (13,256,353) 22,434,940 (11,645,331)

สินคา้คงเหลือ 198,795,446 82,352,961 198,809,879 81,972,659 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื"น 288,492 (278,477) 288,492 (278,477)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื"น (62,725) (9,000) 14,000 (9,000)

เจา้หนี,การคา้ (48,705,376) (292,501,276) (49,237,429) (292,939,064)

เจา้หนี, อื"น (22,444,427) (4,257,754) (22,429,868) (4,270,880)

จ่ายสาํรองผลประโยชนพ์นกังาน (1,145,800) (896,800) (1,145,800) (896,800)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 197,005,031 295,062,207 179,828,136 294,067,085 

จ่ายภาษีเงินได้ (14,559,751) (30,790,942) (10,947,251) (29,402,791)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 182,445,280 264,271,265 168,880,885 264,664,294 

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปี สาํหรับปี

สิ,นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม สิ,นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี,
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บริษทั ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบี,ย 337,815 269,137 164,540 199,511 

รับเงินปันผล 388,575 777,150 388,575 10,777,118 

จ่ายชาํระคา่หุน้ในบริษทัยอ่ย 10 - - - (4,500,000)

เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - - 52,500,000 

ซื,อเครื"องจกัรและอุปกรณ์ (70,599,173) (32,224,798) (70,299,757) (34,624,914)

ขายเครื"องจกัรและอุปกรณ์ 311,193 691,523 309,323 426,756 

ซื,ออสงัหาริมทรัพยเ์พื"อการลงทุน - - - (5,500,000)

ซื,อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (75,007) (115,513) (75,007) (105,334)

ซื,อเงินลงทุนระยะยาวอื"น 11 - (2,914,313) - (2,914,313)

เงินใหกู้ย้มืระยะสั,นแก่กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั - (5,589,600) - (5,589,600)

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอื"น 1,200,000 3,225,000 1,200,000 3,225,000 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงท ุน (68,436,597) (35,881,414) (68,312,326) 13,894,224 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (2,162,151) (5,659,982) (2,157,205) (6,594,421)

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (49,500,000) (49,498,247) (49,500,000) (49,498,215)

เงินเบิกเกินบญัชีเพิ"มขึ,น (ลดลง) 3,380,173 (2,255,206) 3,380,173 (2,255,206)

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั,นจากสถาบนัการเงินสุทธิ (72,628,420) (115,961,598) (72,628,420) (115,961,598)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั,นจากบุคคล

   หรือกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 19,657,550 21,575,000 19,657,550 101,075,000 

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั,นจากบุคคลหรือ

   กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั (6,836,706) (31,236,952) (6,836,706) (186,436,952)

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (10,320,000) (16,080,000) (10,320,000) (16,080,000)

จ่ายชาํระหนี, สินตามสญัญาเช่าการเงิน (154,454) (164,458) - -

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (118,564,008) (199,281,443) (118,404,608) (275,751,392)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ6น (ลดลง) สุทธิ (4,555,325) 29,108,408 (17,836,049) 2,807,126 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที" 1 มกราคม 93,507,153 64,398,745 49,663,919 46,856,793 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 5 88,951,828 93,507,153 31,827,870 49,663,919 

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปี สาํหรับปี

สิ,นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม สิ,นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี,
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บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ$นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ขอ้มลูทั�วไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 
4  บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6  ลกูหนี/การคา้  
7  ลกูหนี/ อื�น 
8  สินคา้คงเหลือ   
9  เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
10  เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
11  เงินลงทุนระยะยาวอื�น   
12  อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
13  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์   
14  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
15  หนี/ สินที�มีภาระดอกเบี/ย 
16  เจา้หนี/การคา้ 
17  เจา้หนี/ อื�น 
18  ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
19  ทุนเรือนหุน้ 
20  สาํรองตามกฎหมาย 
21  ส่วนงานดาํเนินงาน 
22  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
23  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
24  ภาษีเงินได ้
25  สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
26  กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐาน                      
27  เงินปันผล 
28  เครื�องมือทางการเงิน 
29  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 
30  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที�รายงาน 
31  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ยงัไม่ไดใ้ช ้



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ$นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี/  
 
งบการเงินนี/ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื�อวนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

1 ข้อมูลทั�วไป 
 

บริษทั ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที�จดัตั/งขึ/นในประเทศไทย และ 
มีที�อยูจ่ดทะเบียนตั/งอยูเ่ลขที� 1/1 หมู่ที� 2 ตาํบลทุ่งใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 ประเทศไทย 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื�อปี 2533  
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ นายตนั บุน ปิน (ถือหุน้ร้อยละ 24.6) 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกบัการผลิตและจาํหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง รายละเอียดของ 
บริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 และ 10 

 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 
งบการเงินนี/ จัดทาํขึ/นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบญัชีที�ประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”)  กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง     

 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ� งมีผลบังคับใช้ตั/ งแต่ 
รอบระยะเวลาบัญชีที� เริ� มในหรือหลงัวนัที� 1   มกราคม 2559 ในเบื/องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่นั/น มีผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเรื�อง  
การเปลี�ยนแปลงนี/ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน  
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื�น ๆ ซึ�งมีผลบงัคบัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 
1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินนี/  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�
ออกและปรับปรุงใหม่ที� เ กี� ยวข้องกับการดํา เ นินงานของกลุ่มบริษัทได้เ ปิด เผยในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 31 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 
งบการเงินนี/จดัทาํขึ/นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปนี/  
 
รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 
เครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์ มลูค่ายติุธรรม 
หนี/ สินผลประโยชนที์�กาํหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามผลประโยชน์ที�กาํหนด

ไว ้ซึ� งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ฐ) 
 

(ค) สกลุเงินที#ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 
งบการเงินนี/ จัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานของบริษัท 
ข้อมูลทางการเงินทั/ งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื�อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ 
ที�ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น  

 
(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 
ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินที�เกี�ยวกบั
สินทรัพย ์หนี/ สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลที�เกิดขึ/นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้

 
ประมาณการและขอ้สมมติที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเนื�อง การปรับประมาณการ 
ทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลี�ยนทนัทีเป็นตน้ไป 
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ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ข้อมูลเกี�ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที�สําคัญซึ� งมีความเสี� ยงอย่างมีนัยสําคัญ 
ที�เป็นเหตุใหต้อ้งมีการปรับปรุงจาํนวนเงินที�รับรู้ในงบการเงิน ซึ�งไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี/  
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 การวดัมลูค่าภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนที์� 
    กาํหนดไว ้เกี�ยวกบัขอ้สมมติหลกัในการประมาณ 
    การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

การวัดมลูค่ายติุธรรม  
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดใหมี้การวดัมูลค่ายุติธรรมทั/งสินทรัพยแ์ละ
หนี/ สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษัทกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี� ยวกับการวัดมูลค่ายุ ติธรรม กรอบแนวคิดนี/ รวมถึง 
กลุ่มผูป้ระเมินมลูค่าซึ�งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมที�มีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรม
ระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

 
กลุ่มผู ้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที� ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที� มีนัยสําคัญ 
อย่างสมํ�าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลที�สามเพื�อวดัมลูค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตั/งราคา  
กลุ่มผูป้ระเมินได้ประเมินหลักฐานที�ได้มาจากบุคคลที�สามที�สนับสนุนข้อสรุปเกี�ยวกับการวดัมูลค่ารวมถึง 
การจดัระดบัชั/นของมลูค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม  
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมลูค่าที�มีนยัสาํคญัจะถกูรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 
เมื�อวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนี/ สิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้หม้ากที�สุดเท่าที�จะทาํได้
มลูค่ายติุธรรมเหล่านี/ถกูจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั/นของมลูค่ายติุธรรมตามขอ้มลูที�ใชใ้นการประเมินมลูค่า ดงันี/   
 
•    ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื/อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ 

หนี/ สินอยา่งเดียวกนั 
•   ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา)  
     สาํหรับสินทรัพยน์ั/นหรือหนี/ สินนั/นนอกเหนือจากราคาเสนอซื/อขายซึ�งรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 
•   ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนี/ สินที�ไม่ไดม้าจากขอ้มูลที�สังเกตได ้(ขอ้มูลที�ไม่สามารถ 
     สงัเกตได)้ 
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หากขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี/ สินถูกจดัประเภทลาํดบัชั/นของมูลค่ายุติธรรม 
ที�แตกต่างกัน  การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลาํดับชั/นของ 
มลูค่ายติุธรรมของขอ้มลูที�อยูใ่นระดบัตํ�าสุดที�มีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมลูค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
ขอ้มลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบัขอ้สมมติที�ใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปนี/  
 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28 เครื�องมือทางการเงิน 

 
3 นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 

 
นโยบายการบญัชีที�นาํเสนอดงัต่อไปนี/ไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ�าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที�รายงาน  

 
(ก) เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 

 
บริษัทย่อย 

 
บริษทัย่อยเป็นกิจการที�อยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ/นเมื�อกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบักิจการนั/นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั/นทาํให้เกิด 
ผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 
นบัแต่วนัที�มีการควบคุมจนถึงวนัที�การควบคุมสิ/นสุดลง 

 
ส่วนได้เสียที"ไม่มีอาํนาจควบคุม  
 
ณ วนัที�ซื/อธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้า
จากผูถ้กูซื/อ 

 
การเปลี�ยนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัที�ไม่ทาํใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ  
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ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที"บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนที�บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการที�กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกี�ยวกบั
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัที�จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว   
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาทุนซึ� งรวมถึงตน้ทุน
การทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเริ� มแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นของ 
เงินลงทุนที�บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัที�กลุ่มบริษทัสูญเสีย
ความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั 

 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายที�ยงัไม่เกิดขึ/นจริงซึ� งเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ/นจริงซึ� งเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าที�กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการที�ถูกลงทุนนั/น ขาดทุนที�ยงั
ไม่เกิดขึ/นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ/นจริง แต่เท่าที�เมื�อไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ/น 
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ 
 
 รายการบัญชีที"เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 
รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 

 
สินทรัพยแ์ละหนี/ สินที�เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนันั/น   
 
สินทรัพย์และหนี/ สินที�ไม่เป็นตัวเงินซึ� งเกิดจากรายการบัญชีที� เป็นเงินตราต่างประเทศซึ� งบันทึกตามเกณฑ ์
ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ  
 

 (ค) เครื#องมือทางการเงินที#เป็นตราสารอนพุนัธ์    
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เครื� องมือทางการเงินที� เป็นตราสารอนุพนัธ์ได้ถูกนํามาใชเ้พื�อจัดการความเสี� ยงที� เกิดจากการเปลี�ยนแปลงใน 
อัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที� เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน  
เครื� องมือทางการเงินที� เป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ได้มีไวเ้พื�อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพนัธ์ที�ไม่เข้าเงื�อนไข  
การกาํหนดใหเ้ป็นเครื�องมือป้องกนัความเสี�ยงถือเป็นรายการเพื�อคา้ 
 
เครื� องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีแรกเริ�มดว้ยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการ 
ทํารายการดังกล่าวบันทึกในกําไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ/ น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั/ งแรก 
ใชม้ลูค่ายติุธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ใหเ้ป็นมลูค่ายติุธรรมบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื/อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถือตามราคาตลาดของสัญญาล่วงหนา้ ณ วนัที�รายงาน
ในกรณีที�ไม่มีราคาตลาด ให้ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิดลดจากผลต่างระหว่างราคาล่วงหนา้ตามสัญญากบั
ราคาล่วงหนา้ของสัญญาปัจจุบนั ณ วนัที�รายงานที�ครบกาํหนดในวนัเดียวกนั โดยใชอ้ตัราดอกเบี/ยประเภทที�ใชก้บั
ธุรกรรมการเงินที�ปลอดความเสี�ยง เช่น พนัธบตัรรัฐบาล 

 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด  ยอดเงินฝากธนาคารประเภท 
เผื�อเรียก และเงินลงทุนระยะสั/นที�มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึ� งจะตอ้งชาํระคืนเมื�อทวงถามถือเป็น
ส่วนหนึ�งของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(จ) ลูกหนี1การค้าและลกูหนี1อื#น  
 

ลกูหนี/การคา้และลกูหนี/ อื�นแสดงในราคาตามใบแจง้หนี/หกัค่าเผื�อหนี/สงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื�อหนี/ สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชําระหนี/  และการคาดการณ์เกี�ยวกับการชําระหนี/  
ในอนาคตของลกูคา้ ลกูหนี/จะถกูตดัจาํหน่ายบญัชีเมื�อทราบวา่เป็นหนี/ สูญ 
 

(ฉ) สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหรือมลูค่าสุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากว่า 
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ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ/าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนที�ซื/อ ตน้ทุนแปลงสภาพ
หรือตน้ทุนอื�นเพื�อให้สินคา้อยู่ในสถานที�และสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูป ตน้ทุนสินคา้รวมการปัน
ส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 

 
มูลค่าสุทธิที�จะได้รับเป็นการประมาณราคาที�จะขายได้จากการดาํเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที�จ ําเป็น 
โดยประมาณในการขาย  
 
ค่าเผื�อขาดทุนจากมลูค่าสินคา้จะถกูบนัทึกสาํหรับสินคา้เสื�อมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยั และเคลื�อนไหวชา้ 
 

(ช) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน 
ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
เงินลงทุนในตราสารทุน 
 
ตราสารทุนซึ� งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซึ� งถือไวเ้พื�อคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนและ
แสดงในมลูค่ายติุธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ�งไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
มลูค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์พื�อคา้จะใชร้าคาเสนอซื/อ ณ วนัที�รายงาน 
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การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 
เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิที�ไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุน 
 
ในกรณีที�กลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที�ถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนที�จาํหน่ายไปและ
เงินลงทุนที�ยงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ/าหนกัปรับใชก้บัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนที�เหลืออยูท่ ั/งหมด 
 

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพื#อการลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยที์�ถือครองเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าที�
เพิ�มขึ/นหรือทั/งสองอยา่ง ทั/งนี/ไม่ไดมี้ไวเ้พื�อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือ
ใชใ้นการบริหารงาน   
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
 
ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื�อใหไ้ดม้าซึ� งอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างที�กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื�นเพื�อให้อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนอยู่ในสภาพ 
พร้อมใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 

 
ค่าเสื�อมราคาจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ซึ� งคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดิน ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย์
แสดงไดด้งันี/  
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน – อาคาร 20 ปี 
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(ฌ) ที#ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 

สินทรัพย์ที"เป็นกรรมสิทธิ.ของกิจการ 
 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที�กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื�อใหสิ้นทรัพยน์ั/นอยู่ในสภาพที�พร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรื/ อถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานที�ตั/งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม สาํหรับเครื�องมือที�ควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟทแ์วร์ซึ�งไม่สามารถทาํงาน
ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟทแ์วร์นั/นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ซอฟทแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที�มีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที�มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายที� ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ� งตอบแทนสุทธิที�ได้รับจาก 
การจาํหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอื้�นในกาํไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพย์ที"เช่า 
 
การเช่าซึ� งกลุ่มบริษทัได้รับส่วนใหญ่ของความเสี� ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที� เช่านั/นๆ 
ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนอุปกรณ์ที�ได้มาโดยทําสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วย 
มูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั/นตํ�าที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากว่า หักดว้ย 
ค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าที�ชาํระจะแยกเป็นส่วนที�เป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนที�จะ
หักจากหนี/ ตามสัญญา เพื�อทําให้อัตราดอกเบี/ ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที�สําหรับยอดคงเหลือของหนี/ สิน  
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 
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ต้นทุนที"เกิดขึ/นในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ�งของมูลค่าตามบญัชีของรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�กลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั/น และสามารถ
วดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั/นไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ ชิ/นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี
ตน้ทุนที�เกิดขึ/นในการซ่อมบาํรุงที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ที�เกิดขึ/นเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ/น 
 
ค่าเสื"อมราคา 
 
ค่าเสื�อมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสื�อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ� งประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนอื�น หกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์
 
ค่าเสื�อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์
แสดงไดด้งันี/   
 
ส่วนปรับปรุงที�ดิน 5  ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 26  ปี 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 5 - 21  ปี 
เครื�องตกแต่ง ติดตั/งและเครื�องใชส้าํนกังาน 5  ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 
 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยที์�อยู่ระหวา่งการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเสื�อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที� สุดทุก 
สิ/นรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ญ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานว่ามีขอ้บ่งชี/ เรื� องการดอ้ยค่าหรือไม่ 
ในกรณีที�มีขอ้บ่งชี/จะทาํการประมาณมลูค่าสินทรัพยที์�คาดวา่จะไดรั้บคืน  

 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิด 
เงินสดสูงกวา่มลูค่าที�จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

การคาํนวณมลูค่าที"คาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พื�อใหส้ะทอ้นมลูค่าที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อสินทรัพย์
สาํหรับสินทรัพยที์�ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์�นจะพิจารณามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดที�สินทรัพยน์ั/นมีความเกี�ยวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใช้ในการคาํนวณมูลค่าที�คาดว่า 
จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าที�มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่า 
ตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเสื�อมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึ�งไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฎ) หนี1สินที#มีภาระดอกเบี1ย 
 
หนี/ สินที�มีภาระดอกเบี/ยบนัทึกเริ�มแรกในมลูค่ายติุธรรมหกัค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัการเกิดหนี/ สิน ภายหลงัจากการบนัทึก
หนี/ สินที�มีภาระดอกเบี/ ยจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี/ เริ� มแรกและยอดหนี/  
เมื�อครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบี/ยที�แทจ้ริง 
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(ฏ) เจ้าหนี1การค้าและเจ้าหนี1อื#น 
 

เจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/ อื�นแสดงในราคาทุน 
 

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนใน 
รอบระยะเวลาที�พนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 

 
โครงการผลประโยชน์ที"กาํหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื�อใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนั  
 
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว้นั/ นจัดทําโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที� 
ไดรั้บอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้ 
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนี/ สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถกูรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบี/ยจ่ายของหนี/ สิน
ผลประโยชน์ที� กําหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที� ใช้ว ัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ์
ณ ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในหนี/ สินผลประโยชน์ที�กาํหนดไวสุ้ทธิซึ� งเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายชาํระผลประโยชน ์ดอกเบี/ยจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการ
ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี�ยนแปลงในผลประโยชน์ที�
เกี�ยวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชนพ์นกังานเมื�อเกิดขึ/น 
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ผลประโยชน์ระยะสั/นของพนักงาน 

 
ผลประโยชน์ระยะสั/นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื�อพนักงานทาํงานให้ หนี/ สินรับรู้ดว้ยมูลค่าที�คาดว่าจะ 
จ่ายชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานที�จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที�
พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันี/สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

 
(ฑ) ประมาณการหนี1สิน 

 
ประมาณการหนี/ สินจะรับรู้ก็ต่อเมื�อกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมาย หรือภาระผกูพนัจากการอนุมานที�เกิดขึ/น
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ� งสามารถประมาณจาํนวนของภาระผกูพนัไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื�อชาํระภาระหนี/ สินดงักล่าว ประมาณ
การหนี/ สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษี
เงินได ้เพื�อใหส้ะทอ้นจาํนวนที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ�งแปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มีต่อหนี/ สิน 

 
ประมาณการค่าใช้จ่ายจากสัญญาที"เสียเปรียบหรือก่อให้เกิดภาระ 
 
ประมาณการค่าใชจ่้ายของสัญญาที�เสียเปรียบหรือก่อใหเ้กิดภาระแก่กลุ่มบริษทัจะบนัทึกเมื�อประโยชน์ที�กลุ่มบริษทั
พึงไดรั้บน้อยกว่าตน้ทุนที�จาํเป็นในการดาํเนินการตามขอ้ผูกพนัในสัญญา การประมาณค่าใช้จ่ายรับรู้ดว้ยมูลค่า
ปัจจุบันของตน้ทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ/ นเมื�อสิ/นสุดสัญญา หรือต้นทุนสุทธิที�คาดว่าจะเกิดขึ/ นเมื�อดาํเนินสัญญาต่อ 
แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�เกิดขึ/นจากสินทรัพยที์�ระบุไวใ้นสัญญาก่อนที� 
จะรับรู้และวดัมลูค่าประมาณการหนี/ สิน   

 
(ฒ)  รายได้ 

 
รายไดที้�รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 
การขายสินค้า 
 
รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ที�มีนยัสาํคญัไป
ให้กบัผูซื้/อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ที�ขายไปแลว้นั/นหรือมีความ 
ไม่แน่นอนที�มีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นั/น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายได้
และตน้ทุนที�เกิดขึ/นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนที�จะตอ้งรับคืนสินคา้   
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 เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัที�กลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
 

ดอกเบี/ยรับ 
 
ดอกเบี/ยรับบนัทึกในกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

(ณ) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ตน้ทุนทางการเงินบนัทึกโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบี/ยที�แทจ้ริงและประกอบดว้ยดอกเบี/ยจ่ายของเงินกูย้ืมรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุน  
 
ตน้ทุนการกูย้ืมที�ไม่ไดเ้กี�ยวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยที์�เขา้เงื�อนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบี/ยที�แทจ้ริง 
 

(ด) สัญญาเช่าดําเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า   

 
ค่าเช่าที�อาจเกิดขึ/นตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั/นตํ�าที�ตอ้งจ่ายตามระยะเวลาที�คงเหลือของสัญญาเช่า เมื�อไดรั้บ
การยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 
การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วนัที� เริ� มต้นขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยที์�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั/นขึ/นอยู่กบั
การใชสิ้นทรัพยที์�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั/นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํให้กลุ่มบริษทั 
มีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์
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ณ วนัที�เริ�มตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่วนที�
เป็นองค์ประกอบอื�นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน 
แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื� อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี/ สินในจํานวนที� เท่ากับ 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั/น หลงัจากนั/นจาํนวนหนี/ สินจะลดลงตามจาํนวนที�จ่าย 
และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหนี/ สินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบี/ยเงินกูย้ืมส่วนเพิ�มของกลุ่มบริษทั 

 
(ต) ภาษเีงินได้ 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนที�เกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวขอ้งในการ
รวมธุรกิจ หรือ รายการที�รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีที�คาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปี
ที�ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที�รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีที�เกี�ยวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ/นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหนี/ สินและจาํนวนที�ใชเ้พื�อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เมื�อเกิดจากผลแตกต่าง
ชั�วคราวต่อไปนี/  การรับรู้ค่าความนิยมในครั/ งแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหนี/ สินในครั/ งแรกซึ� งเป็นรายการที�ไม่ใช่ 
การรวมธุรกิจและรายการนั/นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที�เกี�ยวขอ้งกบั 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 
การวดัมลูค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที�จะเกิดจากลกัษณะวิธีการที�กลุ่มบริษทั
คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี/ สินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที�สิ/นรอบระยะเวลาที�
รายงาน  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราภาษีที�คาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมีการกลบัรายการโดยใช้
อตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที�รายงาน 
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ในการกาํหนดมลูค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่นอนและอาจทําให้จํานวนภาษีที�ต้องจ่ายเพิ�มขึ/ น และมีดอกเบี/ ยที�ต้องชําระ 
กลุ่มบริษทัเชื�อว่าไดต้ั/งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที้�จะจ่ายในอนาคต ซึ� งเกิดจากการประเมิน 
ผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี/อยู่บน
พื/นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี�ยวข้องกับการตัดสินใจเกี�ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปลี�ยนการตดัสินใจโดยขึ/นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที�มีอยู ่
การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี/ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้มื�อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี/ สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้/
ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วย
ภาษีต่างกนันั/นกิจการมีความตั/งใจจะจ่ายชาํระหนี/ สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือ
ตั/งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี/ สินในเวลาเดียวกนั  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าที�ประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชป้ระโยชนจ์ริง  

 

(ถ) กาํไรต่อหุ้น 
 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั/นพื/นฐานสําหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขั/นพื/นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ/าหนกัที�ออกจาํหน่ายระหวา่งปี  

  
(ท) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานที�รายงานต่อประธานเจา้หนา้ที�บริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที�เกิดขึ/นจากส่วนงานดาํเนินงานนั/นโดยตรงรวมถึงรายการที�ไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล รายการที�ไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการค่าใชจ่้ายของสาํนกังานใหญ่ 
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4 บุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 

เพื�อวตัถุประสงค์ในการจัดทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที� เกี�ยวข้องกันกับกลุ่มบริษทั 
หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั/งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั/น การเกี�ยวขอ้งกนันี/อาจเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกิจการ 

 
ความสัมพนัธ์ที�มีกบับริษทัร่วมและบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 และ 10 สําหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น มีดงันี/  
 
ชื�อกจิการ ประเทศที�จดัตั$ง/ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 สัญชาต ิ  
บริษทั รอแยลพริ/นทเ์ฮา้ส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัร่วมทางออ้ม ถือหุน้โดย  

    บริษทัร่วมร้อยละ 40 
บริษทั ปัตตานีผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ทรอปิคอล คอนโซลิเดตเตด   
   คอปอเรชั�น เอสดีเอน็ บีเอชดี มาเลเซีย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ทรอปิคอล แคนนิ�ง คอปอเรชั�น   
   เอสดีเอน็ บีเอชดี มาเลเซีย มีผูถื้อหุน้ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 
บริษทั ทีซี บอย มาร์เกต็ติ/ง เอสดีเอน็ บีเอชดี มาเลเซีย มีผูถื้อหุน้ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 
บริษทั ทรอปิคอล คอปอเรชั�น เจแปน จาํกดั ญี�ปุ่น มีผูถื้อหุน้ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 
บริษทั ซาฟโคล สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั สิงคโปร์ มีผูถื้อหุน้ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 
บริษทั ซาฟโคล ยโุรป จาํกดั องักฤษ มีผูถื้อหุน้ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 
บริษทั ซาฟโคล ยเูอสเอ อิงค ์ สหรัฐอเมริกา มีผูถื้อหุน้ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 
บริษทั ซาฟโคล ออสเตรเลีย พีทีวาย จาํกดั ออสเตรเลีย มีผูถื้อหุน้ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 
บริษทั ซาฟโคล วิคตอเรีย มาเลเซีย   
   เอสดีเอน็ บีเอชดี มาเลเซีย มีผูถื้อหุน้ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 
บริษทั ซาฟโคล ชิลี เอส เอ ชิลี มีผูถื้อหุน้ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 
บริษทั แกมมาอินเวสทเ์มน้ท ์อิงค ์ บริติช เวอร์จิน  
    ไอร์แลนด ์ มีผูถื้อหุน้ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 
   
ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลที�มีอาํนาจและความรับผิดชอบการ     



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ชื�อกจิการ ประเทศที�จดัตั$ง/ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 สัญชาต ิ  
วางแผน สั�งการและควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือ
ทางออ้ม ทั/งนี/  รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ที�ใน
ระดบับริหารหรือไม่) 

นายตนั  บุน ปิน มาเลเซีย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ถือหุน้ร้อยละ 10 หรือ 
    มากกวา่และเป็นกรรมการของบริษทั 

 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี/  
 
รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
ขายสินคา้ ราคาตลาด 
ขายวตัถุดิบ ราคาตลาด 
รายไดอื้�น ตามราคาที�ตกลงกนั 
ขายและซื/อที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามราคาที�ตกลงกนั 
ซื/ออสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ตามราคาที�ตกลงกนั 
ซื/อสินคา้ ราคาตลาด 
ซื/อวตัถุดิบ ราคาตลาด 
ค่าบริการ ตามราคาที�ตกลงกนั 
ค่านายหนา้ ตามอตัราที�ตกลงกนั 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ตามที�ไดรั้บอนุมติัโดยกรรมการและผูถื้อหุน้ 
ตน้ทุนทางการเงิน ตามอตัราที�ตกลงกนัตามสญัญา 
 

 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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รายการที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสิ/นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี/  
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ1นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        
ขายสินคา้ - - 56,531 44,745 
เงินปันผลรับ - - - 10,000 
ซื/อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - - - 2,691 
ซื/ออสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - - - 5,500 
ค่าบริการ - - 20,755 5,032 
ค่านายหนา้ - - 629 574 
ตน้ทุนทางการเงิน - - - 947 
     
บริษทัร่วม     
ขายสินคา้ 268 472 268 472 
ขายวตัถุดิบ 56 90 56 90 
รายไดอื้�น 22 38 22 38 
ซื/อวตัถุดิบ 175,177 177,611 175,177 177,611 
     

บุคคลหรือกจิการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั     
ขายสินคา้ 2,687,476 3,041,317 2,679,601 3,034,606 
ขายวตัถุดิบ 11,638 3,839 11,638 3,839 
รายไดอื้�น 6,781 3,609 2,663 3,027 
ซื/อสินคา้ 34,909 24,812 34,909 24,812 
ซื/อวตัถุดิบ 562,474 1,001,819 562,474 1,001,819 
ค่าบริการ 2,522 3,495 2,522 3,495 
ค่านายหนา้ 26,109 28,031 26,109 28,031 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 150 150 150 150 
     
     
     



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ1นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

ผู้บริหารสําคัญ     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั      
       ผลประโยชนร์ะยะสั/นของพนกังาน 33,121  38,965 30,974 35,827 
       ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,787  1,076 1,716 1,006 

       รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 34,908  40,041 32,690 36,833 

 
 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี/  

 
ลกูหนี1การค้า - กจิการที#เกี#ยวข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย     
บริษทั อีโลฟาร์ จาํกดั - - 10,576 9,029 
     

กจิการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั     
บริษทั ทรอปิคอล คอนโซลิเดตเตด     
   คอปอเรชั�น เอสดีเอน็ บีเอชดี 650,492 707,784 650,492 707,784 
บริษทั ทรอปิคอลแคนนิ�ง คอปอเรชั�น      
   เอสดีเอน็ บีเอชดี 2,223 883 - - 
บริษทั ปัตตานีผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 1,987 176 1,987 176 
บริษทั ซาฟโคล สิงคโปร์ พีทีอี จาํกดั 1,674 5,436 1,674 5,436 
บริษทั ทีซี บอย มาร์เกต็ติ/ง เอสดีเอน็ บีเอชดี 1,375 979 1,375 979 
บริษทั ซาฟโคล วิคตอเรีย มาเลเซีย เอสดีเอน็     
   บีเอชดี - 574 - 574 

รวม 657,751 715,832 666,104 723,978 
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เงินให้กู้ยมืระยะสั1นแก่กจิการที#เกี#ยวข้องกนั    

        

กจิการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั     
บริษทั รอแยล พริ/นทเ์ฮา้ส์ จาํกดั     
เงินตน้ 5,590 5,590 5,590 5,590 
หัก ค่าเผื�อหนี/สงสยัจะสูญ (5,590) (5,590) (5,590) (5,590) 

สุทธิ - - - - 

 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั/นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัไม่มีดอกเบี/ย 

 

 

ลกูหนี1อื#น - กจิการที#เกี#ยวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม     
บริษทั พี.ที. เมดาน ทรอปิคอล แคนนิ�ง     
   แอนด ์โฟรเซ่น อินดสัทรี� ส์ 274 90 274 90 
  

กจิการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั     
บริษทั ปัตตานีผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 288 168  150  90 
บริษทั รอแยลพริ/นทเ์ฮา้ส์ จาํกดั 66 86  66 86 
บริษทั ซาฟโคล ออสเตรเลีย พีทีวาย จาํกดั 38 180 38 180 
บริษทั ทรอปิคอล คอนโซลิเดตเตด     
   คอปอเรชั�น เอสดีเอน็ บีเอชดี 30 686  30 686 
บริษทั ทีซี บอย มาร์เกต็ติ/ง เอสดีเอน็ บีเอชดี 13 - 13 - 
บริษทั ซาฟโคล วิคตอเรีย มาเลเซีย     
   เอสดีเอน็ บีเอชดี - 2 - 2 

รวม 709 1,212 571 1,134 
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รายการเคลื�อนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั/นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีสิ/นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี/  
 
เงินให้กู้ยมืระยะสั1นแก่กจิการที#เกี#ยวข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

    2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

กจิการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั     
ณ วนัที� 1 มกราคม  5,590 -  5,590 - 
เพิ�มขึ/น - 5,590  - 5,590 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 5,590 5,590  5,590 5,590 
หัก ค่าเผื�อหนี/สงสยัจะสูญ (5,590) (5,590)  (5,590) (5,590) 

สุทธิ - -  - - 

 
 
 
 

เจ้าหนี1อื#น - กจิการที#เกี#ยวข้องกัน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   

เจ้าหนี1การค้า - กจิการที#เกี#ยวข้องกนั งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษทัร่วม     
บริษทั พี.ที. เมดาน ทรอปิคอล แคนนิ�ง     
   แอนด ์โฟรเซ่น อินดสัทรี� ส์ 4,500 - 4,500 - 
     

กจิการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั     
บริษทั ทรอปิคอล คอปอเรชั�น เจแปน จาํกดั 28,208 23,394 28,208 23,394 
บริษทั ปัตตานีผลิตภณัฑอ์าหาร จาํกดั 17,137 17,793 17,137 17,793 
บริษทั ทรอปิคอล คอนโซลิเดตเตด     
   คอปอเรชั�น เอสดีเอน็ บีเอชดี 7,419 37,664 7,419 37,664 
บริษทั รอแยลพริ/นท ์เฮา้ส์ จาํกดั 110 572 110 572 

บริษทั แกมมาอินเวสทเ์มน้ท ์อิงค ์ - 10,343 - 10,343 

รวม 57,374 89,766 57,374 89,766 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย     
บริษทั อีโลฟาร์ จาํกดั - - 757 544 
     

กจิการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั     
บริษทั ทรอปิคอล คอนโซลิเดตเตด     
   คอปอเรชั�น เอสดีเอน็ บีเอชดี 2,869 3,418 2,869 3,418 
บริษทั ซาฟโคล ออสเตรเลีย พีทีวาย จาํกดั 35 - 35 - 
บริษทั ซาฟโคล ยโุรป จาํกดั - 1,842 - 1,842 

รวม 2,904 5,260 3,661 5,804 

 
เงินกู้ยมืระยะสั1นจากบุคคลหรือ อตัราดอกเบี$ย งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   กจิการที#เกี#ยวข้องกนั 2559 2558 2559  2558  2559  2558 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บุคคลที�เกี�ยวข้องกนั          
กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่          
   - ไม่มีดอกเบี/ย - - 52,768  39,947  52,768  39,947 

รวม   52,768  39,947  52,768  39,947 

 
 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีสิ$นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 

117 

 

รายการเคลื�อนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั/นจากบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั สาํหรับแต่ละปีสิ/นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  
มีดงันี/  

 
เงินกู้ยมืระยะสั1นจากบุคคลหรือ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   กจิการที#เกี#ยวข้องกนั 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย     
ณ วนัที� 1 มกราคม - - - 80,000 
เพิ�มขึ/น - - - 80,000 
ลดลง - - - (160,000) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม  - - - - 

     

บุคคลที�เกี�ยวข้องกนั     
ณ วนัที� 1 มกราคม 39,947 49,609 39,947 45,310 
เพิ�มขึ/น 19,658 21,575 19,658 21,075 
ลดลง (6,837) (31,237) (6,837) (26,438) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม  52,768 39,947 52,768 39,947 

    

รวมเงนิกู้ยมืระยะสั$นจากบุคคลหรือ     

   กจิการที�เกี�ยวข้องกนั        
ณ วนัที� 1 มกราคม 39,947 49,609 39,947 125,310 
เพิ�มขึ/น 19,658 21,575 19,658 101,075 
ลดลง (6,837) (31,237) (6,837) (186,438) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม  52,768 39,947 52,768 39,947 

 

 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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สัญญาสําคัญที#ทํากบักิจการที#เกี#ยวข้องกนั 

 

สัญญาซื1อขายผลิตภัณฑ์และการตลาด 
 

เมื�อวนัที� 1 มิถุนายน 2552 บริษทัไดท้าํสญัญาซื/อขายผลิตภณัฑแ์ละการตลาดกบับริษทั ทรอปิคอล คอนโซลิเดตเตด
คอปอเรชั�น เอสดีเอน็ บีเอชดี (TCC) โดยบริษทัตกลงให ้TCC ทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนทางการตลาดของบริษทัในการ
ติดต่อกบัตลาดระหว่างประเทศ สัญญานี/ มีกาํหนดระยะเวลา 3 ปีโดยเริ�มตั/งแต่เดือนมิถุนายน 2552 และสามารถ 
ต่ออายุสัญญาโดยอตัโนมติัไดอี้ก 1 ปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ� งจะบอกเลิกสัญญา เมื�อวนัที� 1 มิถุนายน 2559 
บริษัทได้ทํา สัญญา ใหม่ภายใต้ข้อตกลงและเ งื� อนไขเ ดิมและมีกํา หนดระยะเวลา  3 ปี  โดยเ ริ� มตั/ งแ ต่ 
เดือนมิถุนายน 2559 
 

 หนังสือคํ1าประกนั 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีหนี/ สินที�อาจเกิดขึ/นต่อธนาคารในประเทศแห่งหนึ�งสาํหรับการคํ/าประกนัวงเงิน
สินเชื�อของบริษทัยอ่ยและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นจาํนวนเงินรวม 18 ลา้นบาท (2558: 18 ล้านบาท)  

 

5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 467 109 431 65 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 122 (31) 68 12 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 88,363 93,429 31,329 49,587 

รวม 88,952 93,507 31,828 49,664 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั/ งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2559 และ 2558  
เป็นสกลุเงินบาท 

 

 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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6 ลูกหนี$การค้า 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 657,751 715,832 666,104 723,978 
กิจการอื�น ๆ  159,641 216,688 150,335 209,887 

รวม  817,392 932,520 816,439 933,865 

      

กลบัรายการค่าเผื�อหนี$สงสัยจะสูญ      

สําหรับปี  - (374) - - 

  
การวิเคราะห์อายขุองลกูหนี/การคา้ มีดงันี/  
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

กจิการที�เกี�ยวข้องกนั     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 656,702 713,922 666,104 722,290 
เกินกาํหนดชาํระ:     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,049 1,910 - 1,688 

 657,751 715,832 666,104 723,978 

กจิการอื�น ๆ      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 118,629 111,402 113,876 106,961 
เกินกาํหนดชาํระ:     
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 13,231 33,627 8,710 31,267 
 3 - 6 เดือน 7,610 47,333 7,578 47,333 
 6 - 12 เดือน 20,171 24,326 20,171 24,326 

 159,641 216,688 150,335 209,887 

รวม 817,392 932,520 816,439 933,865 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั/งแต่ 90-120 วนั สาํหรับการขายต่างประเทศ
และ 30-90 วนัสาํหรับการขายในประเทศ 

 
ยอดลกูหนี/การคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งันี/  
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

สกลุเงินบาท  65,501 33,180 66,771 35,407 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 751,891 899,340 749,668 898,458 

รวม 817,392 932,520 816,439 933,865 

 

7 ลูกหนี$อื�น 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 

บุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 4 709 1,212 571 1,134 

      

บุคคลหรือกจิการอื�น      
ลกูหนี/ อื�น  18,739 36,531 18,739 34,468 
ลกูหนี/ ค่าชดเชยการส่งออก  7,536 4,107 7,536 4,107 
ลกูหนี/กรมสรรพากร  7,364 18,546 7,364 18,546 
ลกูหนี/สญัญาขายเงินตรา 
   ต่างประเทศล่วงหนา้ 

  
267 

 
1,320 

 
267 

 
1,320 

อื�น ๆ  5,263 3,676 5,121 3,598 

  39,169 64,180 39,027 62,039 
หัก ค่าเผื�อหนี/สงสยัจะสูญ  - (3,905) - (3,905) 

สุทธิ  39,169 60,275 39,027 58,134 

รวม  39,878 61,487 39,598 59,268 

8 สินค้าคงเหลอื   
 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 423,798 441,162 419,452 436,830 
วตัถุดิบ 357,927 611,169 357,927 611,169 
วสัดุหีบห่อและอื�น ๆ 69,831 79,835 69,831 79,835 
สินคา้ระหวา่งทาง 163,374 81,560 163,374 81,560 

 1,014,930 1,213,726 1,010,584 1,209,394 

หัก ค่าเผื�อมลูค่าสินคา้ลดลงและสินคา้ลา้สมยั (140,170) (209,081) (140,170) (209,081) 

สุทธิ 874,760 1,004,645 870,414 1,000,313 

 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือที�บนัทึกเป็น     
   ค่าใชจ่้ายและไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย     
- ตน้ทุนขาย 3,992,276 4,395,658 3,985,707 4,389,615 
- การปรับลดมลูค่าเป็นมลูค่าสุทธิที�คาดว่า

จะไดรั้บ 
 

- 
 

3,973 
 

- 
 

3,973 
- กลบัรายการปรับลดมูลค่า (68,911) - (68,911) - 

สุทธิ 3,923,365 4,399,631 3,916,796 4,393,588 

 

9 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

ณ วนัที� 1 มกราคม 42,897 42,624 41,009 41,009 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน     
   ในบริษทัร่วม (10,736) 273 - - 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 32,161 42,897 41,009 41,009 

 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปี มีดงันี/  
 

 
กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั/นจึงไม่มีราคาที�เปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   งบการเงนิรวม 

  ประเทศที� สดัส่วนความ         มูลค่าตาม     

บริษทัร่วม ลกัษณะธุรกิจ กิจการจดัตั/ง เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผลรับ 

   2559 2558 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทัร่วม                    

บริษทั พ.ีที. เมดาน ทรอปิคอล  ผลิตและ    ลา้นรูเปีย ลา้นรูเปีย         

   แคนนิ�ง แอนด ์โฟรเซ่น อินดสัทรี� ส์ จาํหน่าย อินโดนีเซีย 29.4 29.4 12,486 12,486 39,509  39,509 32,161    41,858    - - 

บริษทั ทรอปิคอล แพคเกจจิ/ง จาํกดั ผลิต ไทย 49.4 49.4 18,000 18,000 8,900  8,900   - 1,039  - - 

รวม       48,409  48,409 32,161  42,897  - - 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั/นจึงไม่มีราคาที�เปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ลกัษณะ ประเทศที� สดัส่วนความ                    

บริษทัร่วม ธุรกิจ กิจการจดัตั/ง เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน – สุทธิ  เงินปันผลรับ 

   2559 2558 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

   (ร้อยละ) (พันบาท)  

บริษทัร่วม                        

บริษทั พ.ีที. เมดาน ทรอปิคอล  ผลิตและ    ลา้นรูเปีย ลา้นรูเปีย             
   แคนนิ�ง แอนด ์โฟรเซ่น อินดสัทรี� ส์ จาํหน่าย อินโดนีเซีย 29.4 29.4 12,486 12,486 39,509 39,509 - - 39,509 39,509 - - 
บริษทั ทรอปิคอล  แพคเกจจิ/ง จาํกดั ผลิต ไทย 49.4 49.4 18,000 18,000  8,900 8,900  (7,400)  (7,400)  1,500 1,500 - - 

รวม        48,409 48,409  (7,400) (7,400)  41,009 41,009 - - 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปี มีดงันี/  
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  สดัส่วนความ                  

บริษทัยอ่ย ลกัษณะธุรกิจ เป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  เงินปันผลรับ 
  2559 2558 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง                       
บริษทั ทรอปิคอล   อสงัหาริมทรัพย ์                      
   พร็อพเพอร์ตี/  แอนด ์ (อยูร่ะหวา่งกระบวน                

ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั การชาํระบญัชี) 99.99 99.99 25,000 25,000  25,000 25,000  - -  25,000 25,000 - 10,000 
บริษทั อีโลฟาร์ จาํกดั จาํหน่ายสินคา้ 99.99 99.99 10,000 10,000  10,000 10,000  - -  10,000 10,000 - - 
บริษทั ฟาร์มเฟรช  
   โปรดคัส์  
    มานูแฟคเจอริ�ง จาํกดั 

ผลิตและแปรรูป 
สินคา้เกษตร 
(ชาํระบญัชี 

เสร็จสิ/นแลว้) - 

 
 
 
99.99 - 12,500 

 

- 6,500 

  
 
 

- (6,500) 

 

- - 

 
 
 

- - 

รวม       35,000 41,500  - (6,500)  35,000 35,000 - 10,000 

  
บริษทัยอ่ยทั/งหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 
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ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ฟาร์มเฟรชโปรดคัส์ มานูแฟคเจอริ�ง จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อย เมื�อวนัที�  
26 ตุลาคม 2558 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัทใ์หบ้ริษทัเลิกกิจการ บริษทัไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวง
พาณิชยเ์มื�อวนัที� 10 พฤศจิกายน 2558 และบริษทัสิ/นสุดกระบวนการชาํระบญัชีและคืนทุนเมื�อวนัที� 1 มิถุนายน 2559 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัทรอปิคอล พร็อพเพอร์ตี/  แอนด์ ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (“ทีพีดี”) ซึ� งเป็น
บริษทัย่อย เมื�อวนัที� 29 กนัยายน 2558 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติเอกฉันท์อนุมติัให้ลดทุนของบริษทัจาก 100 ลา้นบาท 
(10,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) เป็น 25 ลา้นบาท (2,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) บริษทัไดจ้ดทะเบียน
การลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 6 พฤศจิกายน 2558 ซึ� งการลดทุนดงักล่าวเป็นการลดทุนเฉพาะส่วน
ที�บริษทัยงัชาํระไม่เตม็มลูค่า โดยบริษทัไดรั้บเงินคืนทุนจากการลดทุนดงักล่าวเป็นจาํนวน 52.5 ลา้นบาท นอกจากนี/
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของทีพีดีเมื�อวนัที� 19 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการมีมติให้เรียกชาํระค่า
หุน้ส่วนที�เหลือร้อยละ 30 ของหุน้จาํนวน 1,500,000 หุน้ รวมเป็นเงินทั/งสิ/น 4.5 ลา้นบาทจากบริษทั 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัทรอปิคอล พร็อพเพอร์ตี/  แอนด์ ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั (“ทีพีดี”) ซึ� งเป็น
บริษทัยอ่ย เมื�อวนัที� 21 ธนัวาคม 2558 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัทใ์หบ้ริษทัเลิกกิจการ บริษทัไดจ้ดทะเบียนเลิก
กิจการกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 23 ธนัวาคม 2558 
 

11 เงนิลงทุนระยะยาวอื�น   

 
   งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   สดัส่วนความเป็นเจา้ของ   
  ประเภทธุรกิจ 2559 2558  2559  2558 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
หุ้นสามญั         
บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี          
 จาํกดั (มหาชน)  โรงพยาบาล 2.43 2.43  4,469 4,469 

 
เงินลงทุนระยะยาวอื�นของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกลุเงินบาท 
 
เงินลงทุนระยะยาวอื�น ไดแ้ก่ เงินลงทุนในหุน้สามญัในบริษทั เงินลงทุนดงักล่าวบนัทึกในราคาทุนหกัค่าเผื�อขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 
 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เมื�อวนัที� 19 มกราคม 2558 บริษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนมูลค่าทั/งสิ/น  
336 ลา้นบาท (336 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และไดจ้ดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนส่วนหนึ� งเป็นหุ้นปันผลจาํนวน  
256 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท โดยไดจ่้ายตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทุกราย และจาํหน่ายหุน้สามญัเพิ�มทุน
ส่วนที�เหลือใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราส่วน 4 ต่อ 1 ในราคาหุน้ละ 1.50 บาท ในระหว่างปี 2558 บริษทัไดจ่้ายเงินค่าหุน้
ไปทั/งสิ/น 2.9 ลา้นบาท โดยที�สดัส่วนความเป็นเจา้ของยงัคงเดิมที�อตัราร้อยละ 2.43 ของหุน้ที�ออกทั/งหมด 
 

12 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

ราคาทุน        

ณ วนัที� 1 มกราคม  161,031 156,126 159,494 152,450 
เพิ�มขึ/น - - - 5,500 
โอนจากที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - 4,905 - 1,544 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 161,031 161,031 159,494 159,494 

     

ค่าเสื#อมราคาและขาดทุนจากการด้อยค่า     

ณ วนัที� 1 มกราคม  25,924 22,030 22,299 22,030 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี 276 269 276 269 
โอนจากที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - 3,625 - - 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 26,200 25,924 22,575 22,299 

     
มลูค่าสุทธิทางบัญชี     
ณ วนัที� 1 มกราคม 135,107 134,096 137,195 130,420 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม  134,831 135,107 136,919 137,195 

 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ประเมินราคาโดย บริษทั เอส.แอล. สแตนดาร์ด 
แอพไพรซลั จาํกดั ซึ� งเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑข์องสินทรัพยที์�กลุ่มบริษทัใชง้าน
อยูใ่นปัจจุบนั ราคาประเมินมีจาํนวน 195.83 ลา้นบาท (2558: 195.83 ล้านบาท)  
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อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนของบริษทัย่อย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 ประเมินราคาโดย บริษทั เอส.แอล. 
สแตนดาร์ด แอพไพรซัล จาํกดั โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑข์องสินทรัพยที์�กลุ่มบริษทัใชง้านอยู่ในปัจจุบนั  
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ราคาประเมินมีจาํนวน 16.49 ลา้นบาท (2558: 16.49 ล้านบาท) 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนประกอบดว้ยทรัพยสิ์นทางการคา้ที�ให้เช่าแก่บุคคลที�สาม สัญญาเช่าแต่ละสัญญา
ประกอบดว้ยระยะเวลาเช่าที�ยกเลิกไม่ไดเ้มื�อเริ�มแรก เป็นเวลา 1 ปี การต่อสญัญาภายหลงัจะเป็นไปตามการต่อรองกบั
ผูเ้ช่า ทั/งนี/ไม่มีค่าเช่าที�อาจเกิดขึ/น โดยในระหวา่งปี 2558 กลุ่มบริษทัไดโ้อนที�ดินและอาคารแห่งหนึ�งจากที�ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 13) ไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน เนื�องจากกลุ่มบริษทัไม่ใชง้านจากที�ดินและ
อาคารดงักล่าวสาํหรับดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัแลว้  
 
การวดัมูลค่ายุตธิรรม 

 

ลาํดับชั/นมลูค่ายติุธรรม  
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก  
ซึ� งมีคุณสมบติัในวิชาชีพที�เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว ผูป้ระเมิน
ราคาทรัพยสิ์นอิสระไดป้ระเมินมลูค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็นประจาํ 
 
การวัดมูลค่ายุ ติธรรมของอสังหา ริมทรัพย์เ พื�อการลงทุนจํานวน 212.32 ล้านบาท ถูกจัดลําดับชั/ น 
การวดัมลูค่ายติุธรรม อยูใ่นระดบัที� 3 จากเกณฑข์อ้มลูที�นาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมลูค่ายติุธรรม  
 
เทคนิคการประเมินมลูค่าและข้อมลูที"ไม่สามารถสังเกตได้ที"มีนัยสาํคัญ 
 
ผูป้ระเมินอิสระภายนอกใชวิ้ธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach) ในกรณีที�ดินว่างเปล่า และ 
ใช้วิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) ในกรณีที�ดินพร้อมอาคารในการวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย ์
เพื�อการลงทุน 
 
ข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ที� มีนัยสําคัญในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน  
คือ ราคาเสนอขาย และราคาซื/อขายจริงของอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนเปรียบเทียบที�คลา้ยคลึงกันปรับด้วยปัจจัย
ความต่างอื�นๆ 
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13 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์   

 
 งบการเงินรวม 
         เครื�องตกแต่ง    งานระหวา่ง   
         ติดตั/งและ    ก่อสร้างและ   
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครื�องจกัรและ  เครื�องใช ้    เครื�องจกัร   
 ที�ดิน  ที�ดิน  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ระหวา่งติดตั/ง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 37,002 3,043 412,971 765,882 26,493 33,310 87,105 1,365,806 
เพิ�มขึ/น 62 - - 6,405 1,491 - 24,267 32,225 
โอน   - - 22,255 43,040 37 14 (65,346) - 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (1,279)  - (3,625) - - - - (4,904) 
จาํหน่าย - - - (10,381) (488) - - (10,869) 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ         
   1 มกราคม 2559 35,785 3,043 431,601 804,946 27,533 33,324 46,026 1,382,258 
เพิ�มขึ/น - - - 6,330 1,594 738 61,937 70,599 
โอน   - - 3,643 30,052 19 - (33,714) - 
จาํหน่าย - - - (35,706) (756) (240) - (36,702) 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 35,785 3,043 435,244 805,622 28,390 33,822 74,249 1,416,155 
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 งบการเงินรวม 
         เครื�องตกแต่ง    งานระหวา่ง   
         ติดตั/งและ    ก่อสร้างและ   
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครื�องจกัรและ  เครื�องใช ้    เครื�องจกัร   
 ที�ดิน  ที�ดิน  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ระหวา่งติดตั/ง  รวม 
 (พันบาท) 

ค่าเสื#อมราคา         
ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 - 3,043 223,736 653,213 22,374 26,797 - 929,163 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - - 15,004 27,544 1,734 2,413 - 46,695 
หกัค่าเสื�อมราคาสะสมของอาคาร         
   ที�โอนไปอสังหาริมทรัพยล์งทุน         
   เพื�อการลงทุน - - (3,625) - - - - (3,625) 
จาํหน่าย - - - (10,349) (469) - - (10,818) 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ         
   1 มกราคม 2559 - 3,043 235,115 670,408 23,639 29,210 - 961,415 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - - 14,609 32,688 1,694 1,912 - 50,903 
จาํหน่าย - - - (35,667) (748) (240) - (36,655) 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 - 3,043 249,724 667,429 24,585 30,882 - 975,663 
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 งบการเงินรวม 
         เครื�องตกแต่ง    งานระหวา่ง   
         ติดตั/งและ    ก่อสร้างและ   
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครื�องจกัรและ  เครื�องใช ้    เครื�องจกัร   
 ที�ดิน  ที�ดิน  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ระหวา่งติดตั/ง  รวม 
 (พันบาท) 

มลูค่าสุทธิทางบัญชี         
ณ วนัที� 1 มกราคม 2558         
ภายใตก้รรมสิทธิf ของกลุ่มบริษทั 37,002 - 189,235 112,669 4,119 6,064 87,105 436,194 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - - - - 449 - 449 
 37,002 - 189,235 112,669 4,119 6,513 87,105 436,643 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ          
   1 มกราคม 2559         
ภายใตก้รรมสิทธิf ของกลุ่มบริษทั 35,785 - 196,486 134,538 3,894 3,775 46,026 420,504 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - - - - 339 - 339 
 35,785 - 196,486 134,538 3,894 4,114 46,026 420,843 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559         
ภายใตก้รรมสิทธิf ของกลุ่มบริษทั 35,785 - 185,520 138,193 3,805 2,711 74,249 440,263 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - - - - 229 - 229 
 35,785 - 185,520 138,193 3,805 2,940 74,249 440,492 

 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ� งไดคิ้ดค่าเสื�อมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 
631.25 ลา้นบาท (2558: 648.57 ล้านบาท)  
 

การโอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื"อการลงทุน 
 

ในระหว่างปี 2558 กลุ่มบริษทัโอนที�ดินและอาคารส่วนหนึ�งไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 12) เนื�องจากกลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชง้านที�ดินและอาคารดงักล่าว
สาํหรับดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัแลว้ 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
         เครื�องตกแต่ง    งานระหวา่ง   
         ติดตั/งและ    ก่อสร้างและ   
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครื�องจกัรและ  เครื�องใช ้    เครื�องจกัร   
 ที�ดิน  ที�ดิน  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ระหวา่งติดตั/ง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 35,785 3,043 398,004 758,033 23,060 31,928 87,105 1,336,958 
เพิ�มขึ/น 1,279 -  265 7,459 1,262 -  24,360 34,625 
โอน   - -  22,255 43,040 37 107 (65,439) - 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน (1,279) -  (265) -  - -  - (1,544) 
จาํหน่าย - -  - (6,401) (270) -  - (6,671) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ         

   1 มกราคม 2559 35,785 3,043 420,259 802,131 24,089 32,035 46,026 1,363,368 

เพิ�มขึ/น - -  - 6,217 1,408 738  61,937 70,300 
โอน   - -  3,643 30,052 19 -  (33,714) - 
จาํหน่าย - -  - (35,706) (738) (240)  -  (36,684) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 35,785 3,043 423,902 802,694 24,778 32,533 74,249 1,396,984 

         

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
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         เครื�องตกแต่ง    งานระหวา่ง   
         ติดตั/งและ    ก่อสร้างและ   
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครื�องจกัรและ  เครื�องใช ้    เครื�องจกัร   
 ที�ดิน  ที�ดิน  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ระหวา่งติดตั/ง  รวม 
 (พันบาท) 

ค่าเสื#อมราคา         
ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 - 3,043 211,375 645,385 19,445 25,991 - 905,239 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - - 14,440 27,543 1,529 2,213 - 45,725 
จาํหน่าย - - - (6,389) (269) - - (6,658) 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ         
   1 มกราคม 2559 - 3,043 225,815 666,539 20,705 28,204 - 944,306 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - - 14,438 32,688 1,507 1,783 - 50,416 
จาํหน่าย - - - (35,667) (730) (240) - (36,637) 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 - 3,043 240,253 663,560 21,482 29,747 - 958,085 
          
         
         
         
         
         
         
         

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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         เครื�องตกแต่ง    งานระหวา่ง   
         ติดตั/งและ    ก่อสร้างและ   
   ส่วนปรับปรุง  อาคารและ  เครื�องจกัรและ  เครื�องใช ้    เครื�องจกัร   
 ที�ดิน  ที�ดิน  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ระหวา่งติดตั/ง  รวม 
 (พันบาท) 

         
มลูค่าสุทธิทางบัญชี         
ณ วนัที� 1 มกราคม 2558 35,785 - 186,629 112,648 3,615 5,937 87,105 431,719 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 และ         
   1 มกราคม 2559 35,785 - 194,444 135,592 3,384 3,831 46,026 419,062 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 35,785 - 183,649 139,134 3,296 2,786 74,249 438,899 
 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ� งไดคิ้ดค่าเสื�อมราคาเต็มจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 มีจาํนวน  
620.25 ลา้นบาท (2558: 637.80 ล้านบาท)  
 
 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 
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14 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหนี/ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม มีดงันี/  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 49,342  33,798  48,792  32,751 
หนี/ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (8,091)  (4,736)  (8,091)  (4,736) 

สุทธิ 41,251  29,062  40,701  28,015 
 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี/ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมที�เกิดขึ/นในระหวา่งปีมีดงันี/  
 

 งบการเงินรวม 
  

ณ วนัที� 
 บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย) / รายไดใ้น 
  

ณ วนัที� 
 1 มกราคม 

2559 
 
 

กาํไรหรือ 
ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น 

 
 

31 ธันวาคม
2559 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1,050  -  - 1,050 
ค่าเผื�อมลูค่าสินคา้ลดลงและสินคา้ลา้สมยั 20,913  7,121 - 28,034 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 10,941  8,617 - 19,558 
กาํไรในสินคา้คงเหลือ 87 (81) - 6 
ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ/นจริงในสัญญา     
   ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 330 - 330 
อื�นๆ 807 (443) - 364 

รวม 33,798 15,544 - 49,342 
      

หนี1สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ค่าเสื�อมราคา (4,569)  (3,522) - (8,091) 
กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ/นจริงในสญัญา       

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (167)  167 - - 

รวม (4,736) (3,355) - (8,091) 
     

สุทธิ 29,062 12,189 - 41,251 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม 
  

ณ วนัที� 

 บนัทึกเป็น 
(รายจ่าย) / รายไดใ้น 

  

ณ วนัที� 

 1 มกราคม 

2558 

 
 

กาํไรหรือ 
ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น 

 
 

31 ธันวาคม

2558 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1,050  - - 1,050 
ค่าเผื�อมลูค่าสินคา้ลดลงและสินคา้ลา้สมยั 20,517  396 - 20,913 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 10,173  28 740 10,941 
กาํไรในสินคา้คงเหลือ 419 (332) - 87 
อื�นๆ 1,051 (244) - 807 

รวม 33,210 (152) 740  33,798 
      

หนี1สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ค่าเสื�อมราคา (5,243)  674 -   (4,569) 
กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ/นจริงในสญัญา       

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  (167) -  (167) 

รวม (5,243) 507 - (4,736) 
     

สุทธิ 27,967 355 740  29,062 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 

 

 136

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  

ณ วนัที� 

 บนัทึกเป็น 
(รายจ่าย) / รายไดใ้น 

  

ณ วนัที� 

 1 มกราคม 

2559 

 
 

กาํไรหรือ 
ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น 

 
 

31 ธันวาคม

2559 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1,050  -  -  1,050 
ค่าเผื�อมลูค่าสินคา้ลดลงและสินคา้ลา้สมยั 20,913  7,121 -  28,034 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 10,788  8,590 -  19,378 
ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ/นจริงในสัญญา       
   ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 330 - 330 

รวม 32,751 16,041 - 48,792 

       

หนี1สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี       

ค่าเสื�อมราคา (4,569)  (3,522) -  (8,091) 
กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ/นจริงในสญัญา       
   ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (167)  167 -  - 

รวม (4,736) (3,355) -  (8,091) 

     

สุทธิ 28,015 12,686 -  40,701 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  

ณ วนัที� 

 บนัทึกเป็น 
(รายจ่าย) / รายไดใ้น 

  

ณ วนัที� 

 1 มกราคม 

2558 

 
 

กาํไรหรือ 
ขาดทุน 

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื�น 

 
 

31 ธันวาคม

2558 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1,050  - -  1,050 
ค่าเผื�อมลูค่าสินคา้ลดลงและสินคา้ลา้สมยั 20,517  396 -  20,913 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 10,015  33 740  10,788 
อื�นๆ 1,051 (1,051) - - 

รวม 32,633 (622) 740 32,751 
       

หนี1สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี       

ค่าเสื�อมราคา (5,243)  674 -  (4,569) 
กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ/นจริงในสญัญา       

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  (167) -  (167) 

รวม (5,243) 507 - (4,736) 

     

สุทธิ 27,390 (115) 740 28,015 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�ยงัไม่ไดรั้บรู้เกิดจากรายการดงัต่อไปนี/  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน  
    บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย 

 
- 

  
- 

 
7,400  13,900 

ค่าเผื�อหนี/สงสยัจะสูญ - ลกูหนี/ อื�น -  3,905  -  3,905 
ค่าเผื�อหนี/สงสยัจะสูญ - เงินใหกู้ย้ืม 
    ระยะสั/นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 5,590 

 
5,590 

 
5,590  5,590 

ขาดทุนทางภาษี 142,941  -  142,941  - 

รวม 148,531 9,495  155,931  23,395 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 
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ขาดทุนทางภาษีจะสิ/นอายใุนปี 2564 ผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษียงัไม่สิ/นอายุตามกฎหมายปัจจุบนัเกี�ยวกบัภาษี
เงินได ้กลุ่มบริษทัยงัมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเนื�องจากยงัไม่มีความเป็นได้
ค่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว 

 

15 หนี$สินที�มภีาระดอกเบี$ย 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

ส่วนที#หมุนเวียน     

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - ส่วนที�มีหลกัประกนั 7,281 3,900 7,281 3,900 
เงินกูย้ืมระยะสั/นจากสถาบนัการเงิน - ส่วนที�มี     
   หลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนั 120,000 192,629 120,000 192,629 

เงนิเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงนิกู้ยมื     
   ระยะสั$นจากสถาบันการเงนิ 127,281 196,529 127,281 196,529 

     
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ส่วนที�     
   ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี - ส่วนที�มีหลกั     
   ประกนั -  10,320 -  10,320 
หนี/ สินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนที�ถึงกาํหนด     
   ชาํระภายในหนึ�งปี 13 155 -  - 

 13 10,475 -  10,320 

รวมหนี$สินที�มดีอกเบี$ยส่วนที�หมุนเวยีน 127,294 207,004 127,281 206,849 

     

ส่วนที#ไม่หมนุเวียน     
หนี/ สินตามสญัญาเช่าการเงิน -  13 -  - 

รวมหนี$สินที�มดีอกเบี$ยส่วนที�ไม่หมุนเวยีน -  13 -  - 

 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 
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หนี/ สินที�มีภาระดอกเบี/ ยซึ� งรวมถึงหนี/ สินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ  
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ไดด้งันี/  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

ครบกาํหนดภายในหนึ�งปี  127,294 207,004 127,281 206,849 
ครบกาํหนดหลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี - 13 - - 

รวม 127,294 207,017 127,281 206,849 

 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั/นจากสถาบันการเงิน 
 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเชื�อ ซึ� งยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 1,137 ลา้นบาท 
และ 1,132 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2558: 1,110 ล้านบาท และ 1,105 ล้านบาท ตามลาํดับ) และวงเงินสินเชื�อดงักล่าว 
คํ/าประกนัโดยการจาํนองที�ดินบางส่วนของกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นจาํนวนเงินรวม 73 ลา้นบาทและ 68 ลา้นบาท
ตามลาํดบั (2558: 73 ล้านบาทและ 68 ล้านบาท ตามลาํดับ) 
 
สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 
เมื�อวนัที� 5 กนัยายน 2554 บริษทัไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ� งโดยมี
วงเงินกูย้ืมจาํนวน 80 ลา้นบาท ดอกเบี/ยในอตัราร้อยละ MLR - 1.50 ต่อปีเป็นระยะเวลาหา้ปี และกาํหนดชาํระคืนเป็น
รายเดือนจาํนวน 1.30 ลา้นบาท ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษทัชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวคงเหลือจากสถาบนัการเงิน
ดงักล่าวทั/งจาํนวนแลว้ (2558: 10.32  ล้านบาท)  
 

 ยอดหนี/ สินที�มีภาระดอกเบี/ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งันี/  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  127,294  174,389  127,281  174,221 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา -  32,628  -  32,628 

รวม 127,294  207,017  127,281  206,849 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 
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16 เจ้าหนี$การค้า 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4 57,374 89,766 57,374 89,766 
กิจการอื�น ๆ   272,659 288,847 271,450 288,170 

รวม  330,033 378,613 328,824 377,936 
 

ยอดเจา้หนี/การคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งันี/  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

สกลุเงินบาท  146,824 178,212 145,615 177,535 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 183,209 200,401 183,209 200,401 

รวม 330,033 378,613 328,824 377,936 
 

17 เจ้าหนี$อื�น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 4 2,904 5,260 3,661 5,804 

      
อื�นๆ      

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  50,262 65,846 49,874 65,550 
เจา้หนี/ อื�น   22,968 27,330 22,779 27,236 
เจา้หนี/สญัญาขายเงินตรา      
   ต่างประเทศล่วงหนา้  1,917 340 1,917 340 
อื�น ๆ  1,033 1,178 968 1,125 

  76,180 94,694 75,538 94,251 

รวม  79,084 99,954 79,199 100,055 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 
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18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ     
เงินบาํเหน็จและเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 97,790  90,457  96,891  89,690 

        
สําหรับปีสิ1นสุดวันที# 31 ธันวาคม        
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน        
เงินบาํเหน็จและเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 8,479  9,032  8,347  9,054 

        
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น        
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั        
       คณิตศาสตร์ประกนัภยัที�รับรู้ในระหวา่งปี -        (3,697)  -  (3,697) 
ขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลกั 
       คณิตศาสตร์ประกนัภยัที�รับรู้ (14,433)  (14,433)  (14,433)  (14,433) 

 
กลุ่มบริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชนเ์มื�อเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวมี้ความเสี� ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่  
ความเสี�ยงของช่วงชีวิต และความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี/ย  

 

 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 
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การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ 
 ณ วนัที� 1 มกราคม  90,457 

 
78,624 

 
89,690 

 
77,835 

         

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 22        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  5,668  6,076  5,560  6,129 
ดอกเบี/ยจากภาระผกูพนั  2,811  2,956  2,787  2,925 

  8,479  9,032  8,347  9,054 

         

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น         
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

- 
 

3,697 
 

- 
 

3,697 
 

อื�น ๆ 

        

ผลประโยชนจ่์าย   (1,146)         (896)   (1,146)        (896) 

         

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

 

97,790 

 

90,457 

 

96,891 

 

89,690 

 
ค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในรายการต่อไปนี/ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนขาย 6,493 7,535 6,493 7,535 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 30 54 -  - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,956 1,443  1,854 1,519 

รวม 8,479 9,032 8,347 9,054 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 
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ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
รวมในกาํไรสะสม     
ณ 1 มกราคม (14,433) (10,736) (14,433) (10,736) 
รับรู้ระหวา่งปี - (3,697) - (3,697) 

ณ 31 ธันวาคม (14,433) (14,433) (14,433) (14,433) 
 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น เกิดขึ/นจาก 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สมมติฐานประชากร - (1,446) - (1,446) 
สมมติฐานทางการเงิน - (3,066) - (3,066) 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ - 815 - 815 

รวม -  (3,697) -  (3,697) 
 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที�รายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วง
นํ/าหนกั) 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด 3.20 3.20 3.20 3.20 
การเพิ�มขึ/นของเงินเดือนในอนาคต 3.5-9.0  3.5-9.0  3.5-9.0  3.5-9.0 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0-25  0-25  0-25  0-25 
 
ขอ้สมมติเกี�ยวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติที�เผยแพร่ทั�วไปและตารางมรณะ ปรับปรุงดว้ยอตัรา
ดอกเบี/ยร้อยละ 3 อตัราดอกเบี/ยคิดลดใชอ้ตัราดอกเบี/ยพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาว  



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปลี�ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที� เกี�ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที�อาจ 
เป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัที�รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื�นๆ คงที�  จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพัน
ผลประโยชนที์�กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี/  
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

 
เพิ�มขึ/น 

  
ลดลง 

  
เพิ�มขึ/น 

  
ลดลง 

อตัราคิดลด  (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1) (9,104)  10,593  (8,936)  10,382 
การเพิ�มขึ/นของเงินเดือนในอนาคต   

(เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1) 
 

11,445 
  

 (9,977) 
  

11,228 
  

 (9,802) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  

(เปลี�ยนแปลงร้อยละ 20) 
 

(3,958) 
  
  4,437 

  
(3,910) 

  
4,386 

อตัรามรณะในอนาคต (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1) (456)  510  (446)  498 
 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 

       

อตัราคิดลด  (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1) (8,913)  10,399  (8,764)  10,211 
การเพิ�มขึ/นของเงินเดือนในอนาคต   

(เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1) 
 

10,234 
  

 (8,952) 
  

10,050 
  

 (8,803) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  

(เปลี�ยนแปลงร้อยละ 20) 
 

(3,492) 
  
  3,900 

  
(3,452) 

  
 3,858 

อตัรามรณะในอนาคต (เปลี�ยนแปลงร้อยละ 1) (408)  455  (400)  445 
 
แมว้่าการวิเคราะห์นี/ ไม่ได้คาํนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที�คาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 
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19 ทุนเรือนหุ้น  

 

 มลูค่าหุน้  2559  2558 

 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน          

ณ วนัที� 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 1  330,000 330,000 330,000 330,000 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม       

-  หุ้นสามญั 1  330,000  330,000 330,000  330,000 

         

หุ้นที#ออกและชําระแล้ว       

ณ วนัที� 1 มกราคม       
-  หุน้สามญั 1  330,000 330,000 330,000 330,000 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม       

-  หุ้นสามญั 1  330,000  330,000 330,000  330,000 

 
ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที�บริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่
มลูค่าหุน้ที�จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนี/ตั/งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมลูค่าหุน้นี/
จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

20 สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรทุนสํารอง  
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าสํารองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี/ จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ไม่ได ้

 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 
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21 ส่วนงานดาํเนินงาน 

 

ส่วนงานธุรกจิ 

 
ผูบ้ริหารเห็นว่ากลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในสองส่วน คือส่วนงานธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง
และบรรจุซองและส่วนงานธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์อย่างไรก็ตาม รายการและยอดคงเหลือของธุรกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศไทยไม่มีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวม ดงันั/นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมีส่วน
งานที�รายงานเพียงส่วนงานเดียวคือธุรกิจผลิตและจาํหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋องและบรรจุซอง 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

ในการนาํเสนอขอ้มลูจาํแนกทางภูมิศาสตร์ รายไดแ้ยกตามที�ตั/งทางภูมิศาสตร์ของลกูคา้  
 

สินทรัพยต์ามส่วนงานแยกตามสถานที�ตั/งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย ์เนื�องจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตั/งอยู่ใน
ประเทศไทยจึงไม่มีการแสดงสินทรัพยต์ามส่วนงาน 

 

ข้อมลูเกี#ยวกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
 รายได้ 
 2559  2558 
 (พันบาท) 
ทวีปออสเตรเลีย 2,351  2,443 
ทวีปอเมริกา 5,603  -       
ทวีปแอฟริกา 356,038  664,272 
ทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) 3,301,945  3,767,442 
ประเทศไทย 433,433  433,087 

รวม 4,099,370  4,867,244 

 

ลกูค้ารายใหญ่ 

 
รายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ของกลุ่มบริษทัเป็นเงินประมาณ 140.56 ลา้นบาท (2558: 388.56 ล้านบาท) จากรายได ้
รวมของกลุ่มบริษทั  



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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22 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 

เงินเดือน ค่าแรงและโบนสั  532,500 568,700 527,275 562,958 
ค่าใชจ่้ายบาํเหน็จบาํนาญ - โครงการ      
   ผลประโยชนที์�กาํหนดไว ้ 18 8,479 9,032 8,347 9,054 
ค่าใชจ่้ายบาํเหน็จบาํนาญ - โครงการ      
   สมทบเงินที�กาํหนดไว ้  7,377 6,990 7,262 6,860 
อื�นๆ  44,311 44,670 44,153 44,528 

รวม  592,667 629,392 587,037 623,400 

 
โครงการสมทบเงินที"กาํหนดไว้ 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั/งกองทุนสาํรองเลี/ยงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื/นฐานความสมคัรใจของพนกังานใน
การเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมและกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราเดียวกนัคือร้อยละ 3 ถึง
ร้อยละ 6 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสาํรองเลี/ยงชีพนี/ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเลี/ยงชีพตาม
ขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนที�ไดรั้บอนุญาต 
 

 



บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ�ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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สําหรับปีสิ$นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 

 

 148

23 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 
 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไดร้วมวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ที� ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงันี/  
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 

รวมอยู่ในต้นทุนขาย      

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป  20,784 89,699 20,364 87,221 
วตัถุดิบและวสัดุสิ/นเปลืองใชไ้ป  3,016,819 3,373,634 3,016,819 3,373,634 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน  517,213 557,467 517,213 557,467 
ค่าเสื�อมราคา  47,404 42,251 47,404 42,251 
อื�น ๆ  321,145 336,580 314,996 333,015 

รวม  3,923,365 4,399,631 3,916,796 4,393,588 

      

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย      

ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขาย  44,935 41,397 44,118 40,565 
ค่าใชจ่้ายในการส่งออก  30,277 52,450 31,157 53,124 
ค่าขนส่ง 4,616 4,568 3,732 3,742 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 2,196 1,864 - - 
อื�น ๆ 32,526 33,972 30,430 34,671 

รวม  114,550 134,251 109,437 132,102 

      
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร      

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน  73,258 70,061 69,824 65,933 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  6,569 7,655 6,034 6,628 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  4,598 4,128 4,422 3,772 
อื�น ๆ  37,842 41,627 46,890 42,328 

รวม  122,267 123,471 127,170 118,661 
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24 ภาษเีงินได้ 
 

 ภาษเีงินได้ที#รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 

 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 

ภาษเีงินได้ของปีปัจจุบัน         
สาํหรับปีปัจจุบนั  4,856 25,205 - 22,331 
      

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
การเปลี�ยนแปลงของผลแตกต่างชั�วคราว 14 (12,189) (355) (12,686) 115 

รวมภาษเีงินได้  (7,333) 24,850 (12,686) 22,446 

 

 ภาษเีงินได้ที#รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น 

 

 

 งบการเงินรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการประมาณตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

- 
 

- 
 

- (3,697) 740 (2,957) 

รวม - - - (3,697) 740 (2,957) 
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การกระทบยอดเพื#อหาอัตราภาษทีี#แท้จริง 
 

 งบการเงนิรวม  
 2559  2558 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้   (73,643)    204,882 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (14,729)  20  40,976 
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี 2  (1,358)  (9)  (18,731) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี (5)  3,983  -  694 
ค่าใชจ่้ายทางภาษีที�หกัไดส้องเท่า -  (323)  -  (46) 
ผลแตกต่างชั�วคราวที�ไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชี 
 

- 
  

- 
  

1 
  

1,118 
การเปลี�ยนแปลงของการรับรู้ผลแตกต่างชั�วคราว -  -  -  781 
การใชข้าดทุนทางภาษีที�เดิมไม่ไดบ้นัทึก -  -  -  (193) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัที�ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

(39) 
  

28,588 
  

- 
  

- 
ผลแตกต่างชั�วคราวที�ไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชีในปีก่อน 
 

32 
  

(23,887) 
  

- 
  

- 
อื�นๆ -  393  -  251 
รวม 10  (7,333)  12  24,850 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2559  2558 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้   (79,518)    202,142 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (15,904)  20  40,428 
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี 2  (1,383)  (10)  (20,731) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี -  222  -  580 
ค่าใชจ่้ายทางภาษีที�หกัไดส้องเท่า -  (322)  -  (36) 
ผลแตกต่างชั�วคราวที�ไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชี 
 

- 
  

- 
  

1 
  

1,118 
การเปลี�ยนแปลงของการรับรู้ผลแตกต่างชั�วคราว -  -  -  781 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัที�ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 

(36) 
  

28,588 
  

- 
  

- 
ผลแตกต่างชั�วคราวที�ไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อการตดับญัชีในปีก่อน 
 

30 
  

(23,887) 
  

- 
  

- 
อื�นๆ -  -  -  306 
รวม 16  (12,686)  11  22,446 
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การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ�มเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัที� 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัที� 3 มีนาคม 2559 ใหป้รับลดอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 
2559 เป็นตน้ไป 
 

25 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัใหบ้ริษทัไดรั้บสิทธิประโยชนห์ลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี�ยวกบัการผลิตปลาทูน่าบรรจุภาชนะผนึก อาหารทะเล
บรรจุภาชนะผนึกและอาหารสตัวเ์ลี/ยงบรรจุภาชนะผนึก ซึ�งพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี/  

 

(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็นเวลาแปดปี นบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจที�ไดรั้บการ
ส่งเสริม (เดือนกรกฎาคม 2546) ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 เป็นเวลาห้าปีหลงัจากพน้
กาํหนดระยะเวลาที�ไดรั้บการส่งเสริม 

(ข) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นที�ตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศเพื�อใชใ้นการผลิตเพื�อ
การส่งออกเป็นระยะเวลาหา้ปีนบัแต่วนันาํเขา้ครั/ งแรก 

(ค) ให้ไดรั้บอนุญาตให้หักเงินไดพึ้งประเมินเป็นจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 5 ของรายไดที้�เพิ�มขึ/นจากปีก่อนจากการ
ส่งออกเป็นระยะเวลาสิบปีนบัแต่วนัที�มีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจที�ไดรั้บการส่งเสริม 

 
เนื�องจากเป็นกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดตามที�ระบุไวใ้นบตัร
ส่งเสริมการลงทุน 
 

 รายไดที้�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งันี/  
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 กิจการที�ไดรั้บ  กิจการที�ไม่ได ้    กิจการที�ไดรั้บ  กิจการที�ไม่ได ้   
 การส่งเสริม  รับการส่งเสริม  รวม  การส่งเสริม  รับการส่งเสริม  รวม 

 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ 1,795,780 1,832,346 3,628,126 4,325,154 35,433 4,360,587 
ขายในประเทศ 117,215 286,428 403,643 206,569 202,298 408,867 

รวมรายได้ 1,912,995 2,118,774 4,031,769 4,531,723 237,731 4,769,454 
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26 กาํไรต่อหุ้นขั$นพื$นฐาน 
 
กาํไรต่อหุน้ขั/นพื/นฐานสาํหรับแต่ละปีสิ/นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีที�เป็นส่วน
ของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยแสดงการคาํนวณดงันี/  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไร (ขาดทุน) ที�เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญั     

   ของบริษทั (ขั$นพื$นฐาน) (66,310)  180,032 (66,832) 179,696 

จาํนวนหุ้นสามญัที�ออกจาํหน่ายแล้ว 330,000 330,000 330,000 330,000 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั$นพื$นฐาน) (บาท) (0.20) 0.55 (0.20) 0.54 

 

27 เงนิปันผล 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเมื�อวนัที� 28 เมษายน 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงินทั/งสิ/น 49.50 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในเดือนพฤษภาคม 2559 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเมื�อวนัที� 28 เมษายน 2558 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท เป็นจาํนวนเงินทั/งสิ/น 49.50 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในเดือนพฤษภาคม 2558 
 

28 เครื�องมอืทางการเงนิ 

 

นโยบายการจดัการความเสี#ยงทางด้านการเงิน 

 
กลุ่มบริษทัมีความเสี� ยงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี/ ยและอตัราแลกเปลี�ยน 
เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออก
เครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื�อการเก็งกาํไรหรือการคา้ 
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การบริหารจดัการทุน 

 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มั�นคงเพื�อรักษานกัลงทุน เจา้หนี/และความเชื�อมั�น
ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซึ� งกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซึ� งไม่รวมส่วน
ไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั/งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

 

ความเสี#ยงด้านอัตราดอกเบี1ย 
 
ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี/ย หมายถึงความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดขึ/นในอนาคตของอตัราดอกเบี/ยใน
ตลาด ซึ� งส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั  กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงด้านอตัรา
ดอกเบี/ ยที�เกิดจากเงินกูย้ืมระยะสั/นและระยะยาวจากสถาบนัการเงินซึ� งมีดอกเบี/ ยในอตัราลอยตวั อย่างไรก็ตาม  
ฝ่ายบริหารเชื�อว่ากลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงในอตัราดอกเบี/ยนอ้ย ดงันั/นกลุ่มบริษทัจึงไม่ไดท้าํสัญญาเพื�อป้องกนัความ
เสี�ยงดงักล่าว 

 
อตัราดอกเบี/ยที�แทจ้ริงของหนี/ สินทางการเงินที�มีภาระดอกเบี/ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม และระยะที�ครบกาํหนดชาํระ
หรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงันี/  
 

  งบการเงินรวม 
  อตัราดอกเบี/ย   หลงัจาก 1 ปี   
  ที�แทจ้ริง ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  รวม 
 หมายเหต ุ (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ปี 2559      

หมุนเวยีน         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั/น 
   จากสถาบนัการเงิน 

 
15 

MOR, 
0.60-2.35 

 
127,281 

  
- 

  
127,281 

รวม   127,281 -  127,281 
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  งบการเงินรวม 
  อตัราดอกเบี/ย   หลงัจาก 1 ปี   
  ที�แทจ้ริง ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  รวม 
 หมายเหต ุ (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ปี 2558      

หมุนเวยีน         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั/น 
   จากสถาบนัการเงิน 

 
15 

MOR,  
0.50-2.90 

 
196,529 

  
- 

  
196,529 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
   ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 

 
15 

 
MLR-1.50 

 
10,320 

  
- 

  
10,320 

รวม   206,849 - 206,849 

 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  อตัราดอกเบี/ย   หลงัจาก 1 ปี   
  ที�แทจ้ริง ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  รวม 
 หมายเหต ุ (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
ปี 2559      

หมุนเวยีน         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั/น  MOR,      
   จากสถาบนัการเงิน 15 0.60-2.35 127,281  - 127,281 

รวม   127,281 - 127,281 

        

ปี 2558      

หมุนเวยีน         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั/น  MOR,      
   จากสถาบนัการเงิน 15 0.50-2.90 196,529  -  196,529 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
   ที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี  

 
15 

 
MLR-1.50 

 
10,320 

 
- 

  
10,320 

รวม   206,849 - 206,849 
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ความเสี#ยงจากเงินตราต่างประเทศ 

 
กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ�งเกิดจากการซื/อสินคา้และขายสินคา้ที�เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาซื/อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซึ� งรายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ� งปี 
เพื�อป้องกนัความเสี�ยงของสินทรัพยแ์ละหนี/ สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ  
 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการ
มีสินทรัพยแ์ละหนี/ สินที�เป็นเงินตราต่างประเทศดงันี/  
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา         

ลกูหนี/การคา้ 6 751,891 899,340 749,668 898,458 
เจา้หนี/การคา้ 16 (183,209) (200,401) (183,209) (200,401) 
หนี/ สินที�มีภาระดอกเบี/ย 15 - (32,628) - (32,628) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิ      

   ที�มคีวามเสี�ยง  568,682 666,311 556,459 665,429 
สญัญาซื/อขายเงินตราต่างประเทศ  (301,436) (356,580) (301,436) (356,580) 

ยอดความเสี�ยงคงเหลอืสุทธิ  267,246 309,731 265,023 308,849 

 

ความเสี#ยงทางด้านสินเชื#อ 
 
ความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อ คือความเสี�ยงที�ลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหนี/แก่กลุ่มบริษทั ตามเงื�อนไขที�ตกลง
ไวเ้มื�อครบกาํหนด 
 
ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชื�อเพื�อควบคุมความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อดงักล่าวอย่างสมํ�าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายที�ขอวงเงินสินเชื�อในระดบัหนึ�ง ๆ ณ วนัที�รายงานไม่พบว่ามีความเสี�ยง
จากสินเชื�อที�เป็นสาระสําคญั ความเสี�ยงสูงสุดทางดา้นสินเชื�อแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน 
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื�องจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้
คาดวา่จะเกิดผลเสียหายที�มีสาระสาํคญัจากการเก็บหนี/ไม่ได ้
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ความเสี#ยงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและเพื�อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปนี/ แสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี/ สินทางการเงินรวมถึง
ลาํดบัชั/นมลูค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มลูมลูค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนี/ สินทางการ
เงินที�ไม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมหากมลูค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมลูค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

 

 งบการเงินรวม 
มลูค่าตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
     (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2559       

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี1สิน

ทางการเงินที#วัดมลูค่าด้วยมลูค่า

ยติุธรรม 

      

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ        
   เป็นรายการสินทรัพย ์ 267  - 267 - 267 
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ        
   เป็นรายการหนี/ สิน 1,917  - 1,917 - 1,917 
       
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี1สิน

ทางการเงินที#ไม่ได้วัดมลูค่าด้วย

มลูค่ายติุธรรม 

      

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการอื�น 2,950  - - 2,872 2,872 
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   งบการเงินรวม 

 มลูค่าตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม 

   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

      (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2558       

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี1สิน

ทางการเงินที#วัดมลูค่าด้วยมลูค่า

ยติุธรรม 

      

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ        
   เป็นรายการสินทรัพย ์ 1,320  -  1,320 - 1,320 
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ        
   เป็นรายการหนี/ สิน 340  -  340 - 340 
        
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี1สิน

ทางการเงินที#ไม่ได้วัดมลูค่าด้วย

มลูค่ายติุธรรม 

       

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการอื�น  2,350  -  - 2,297 2,297 
หนี/ สินตามสญัญาเช่าการเงิน  13  -  - 13 13 
        
   งบเฉพาะกจิการ 
 มลูค่าตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
      (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2559       

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี1สิน

ทางการเงินที#วัดมลูค่าด้วยมลูค่า

ยติุธรรม 

      

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ        
   เป็นรายการสินทรัพย ์ 267  - 267 - 267 
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ        
   เป็นรายการหนี/ สิน 1,917  - 1,917 - 1,917 
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มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี/ สินทางการเงินเป็นมลูค่าที�ใกลเ้คียงกบัมลูค่าตามบญัชี เนื�องจากเครื�องมือทางการ
เงินเหล่านั/นจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั/น 
 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม  
 

เครื�องมอืทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
 

มลูค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับตราสารอนุพนัธ์ที�ซื/อขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากคู่สัญญา มูลค่ายุติธรรม
ของเครื�องมือทางการเงินสะทอ้นผลกระทบของความเสี�ยงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุงความเสี�ยงดา้นเครดิต
ของกลุ่มบริษทัและคู่สญัญา ตามความเหมาะสม 
 

   งบเฉพาะกจิการ 
 มลูค่าตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม 
   ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
      (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2559       

สินทรัพย์ทางการเงินที#ไม่ได้วัด

มลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม  

      

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการอื�น 2,950  - - 2,872 2,872 
       
31 ธันวาคม 2558       

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี1สิน

ทางการเงินที#วัดมลูค่าด้วยมลูค่า

ยติุธรรม 

      

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ        
   เป็นรายการสินทรัพย ์ 1,320  -  1,320 - 1,320 
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ        
   เป็นรายการหนี/ สิน 340  -  340 - 340 
        
สินทรัพย์ทางการเงินที#ไม่ได้วัด

มลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม  

       

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการอื�น  2,350  -  - 2,297 2,297 
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เครื�องมอืทางการเงนิที�ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
 

ประเภท เทคนิคการประเมนิมูลค่า 
เงินใหกู้ย้ืม วิธีคิดลดกระแสเงินสด 
 

29 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที�ไม่เกี�ยวข้องกนั 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

สัญญาที"ยังไม่ได้รับรู้        
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร - 10,768  - 10,768 
เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 844  3,320  844  3,320 

รวม 844  14,088  844  14,088 
  

จํานวนเงินขั1นตํ# าที# ต้องจ่ายในอนาคตทั1งสิ1น

ภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานที#บอกเลิกไม่ได้ (ก) 

       

ภายในเวลาหนึ�งปี 647 1,255 308 1,255 
หลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 964 1,228 579 1,228 
หลงัจากหา้ปี 895 - 895 - 

รวม 2,506 2,483 1,782 2,483 
     

ภาระผกูพนัอื#น ๆ     

หนงัสือคํ/าประกนัจากธนาคาร 9,808 97,859 9,808 97,859 

รวม 9,808 97,859 9,808 97,859 

 
(ก) บริษทัทาํสัญญาเช่าที�ดินหลายฉบบักบับุคคลและกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั สัญญาดงักล่าวจะสิ/นสุดในปี 2560 

และ 2564 โดยมีค่าเช่ารวมรายปีประมาณ 1 ลา้นบาท 
 

บริษทัทาํสัญญาเช่าที�ดินหลายฉบบัเพื�อใชเ้ป็นทางเขา้ออกและโกดงัของบริษทักบัการรถไฟแห่งประเทศไทย 
สญัญาดงักล่าวจะสิ/นสุดในปี 2560 โดยมีค่าเช่ารวมรายปีประมาณ 1 ลา้นบาท  
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30 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที�รายงาน 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
จากกาํไรสะสมในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท จาํนวนเงินรวม 16.5 ลา้นบาทโดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ 
 

31 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�ยังไม่ได้ใช้  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ
ไม่ไดน้าํมาใชใ้นการจดัทาํงบการเงินนี/  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี/อาจเกี�ยวขอ้ง
กบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  และถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ� มในหรือหลงัวนัที�  
1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนที�จะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี/มาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื�อง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2559) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2559) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทาง  

   บญัชีและขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2559) ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน 

   เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการกูย้ืม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 2559) กาํไรต่อหุน้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื�อง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี/ สิน หนี/ สินที�อาจเกิดขึ/น และสินทรัพย ์

   ที�อาจเกิดขึ/น 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 

(ปรับปรุง 2559) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที�ถือไวเ้พื�อขายและการ 
   ดาํเนินงานที�ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 
(ปรับปรุง 2559)   

ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 10 
(ปรับปรุง 2559) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 
(ปรับปรุง 2559) 

การเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 
(ปรับปรุง 2559) 

การวดัมลูค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15  
   (ปรับปรุง 2559) 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน – สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2559) 

การเปลี�ยนแปลงในหนี/ สินที�เกิดขึ/นจากการรื/อถอน 
   การบูรณะ และหนี/ สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2559) 

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที� 5/2559 แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการตดัรายการสินทรัพย ์
 ทางการเงินและหนี/ สินทางการเงิน 

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบื/องตน้ถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ/นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการถือ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี/  ซึ� งคาดว่าไม่มีผลกระทบที�มีสาระสาํคญั
ต่องบการเงินในงวดที�ถือปฏิบติั 
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Independent Auditor’s Repo
 

 

To the Shareholders of Tropical Ca

 

 

Opinion 

 

I have audited the consolidated and

Company Limited and its subsidiari

Limited (the “Company”), respective

position as at 31 December 2016, the

in equity and cash flows for the year

policies and other explanatory inform

 

In my opinion, the accompanying co

respects, the financial position of the

financial performance and cash flow

Standards (TFRSs).  

 

Basis for Opinion 

 

I conducted my audit in accordance w

standards are further described in the

Financial Statements section of my 

with the Code of Ethics for Profess

under the Royal Patronage of His Ma

financial statements, and I have 

requirements. I believe that the audit

for my opinion. 

 
Key Audit Matters 

 

Key audit matters are those matters th

the consolidated and separate financi

context of my audit of the consolid

opinion thereon, and I do not provide

KPMG Pho
Empire Tow
1 South Sa
Sathorn, Ba
Tel +66 267
Fax +66 26

163 

s Report 

cal Canning (Thailand) Public Company Limited 

ed and separate financial statements of Tropical Ca

sidiaries (the “Group”), and of Tropical Canning (Th

ectively, which comprise the consolidated and separat

, the consolidated and separate statements of compre

e year then ended, and notes, comprising a summary 

information. 

ing consolidated and separate financial statements pres

of the Group and the Company, respectively, as at 31 D

h flows for the year then ended in accordance with T

ance with Thai Standards on Auditing (TSAs). My res

 in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the C

f my report. I am independent of the Group and the 

rofessional Accountants issued by the Federation of

is Majesty the King that is relevant to my audit of the

have fulfilled my other ethical responsibilities in 

 audit evidence I have obtained is sufficient and appro

tters that, in my professional judgment, were of most si

financial statements of the current period. These matte

nsolidated and separate financial statements as a wh

rovide a separate opinion on these matters. 

 Phoomchai Audit Ltd. 
re Tower, 50th -51st Floors 
th Sathorn Road, Yannawa 
rn, Bankok 10120, Thailand 
66 2677 2000,  
66 2677 2222 
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โทร +66 2677 2000

al Canning (Thailand) Public 

g (Thailand) Public Company 

eparate statements of financial 

omprehensive income, changes 

mary of significant accounting 

ts present fairly, in all material 

at 31 December 2016 and their 

with Thai Financial Reporting 

y responsibilities under those 

e Consolidated and Separate 

d the Company in accordance 

ion of Accounting Professions 

f the consolidated and separate 

es in accordance with these 

 appropriate to provide a basis 

ost significance in my audit of 

 matters were addressed in the 

 a whole, and in forming my 

ูมไิชย สอบบญัช ีจาํกดั  
ท์าวเวอร ์ 
วงยานนาวา 
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Valuation of inventories 

Refer to Note 3 and 8 

The key audit matter 

Inventory, which is a significan

required to be carried at the lower 

realisable value. The estimate of 

value of inventories involves

judgment and is subject to the fluc

raw material price, I therefore cons

be the key audit matter.  

 

Other Information 

 

Management is responsible for the

included in the annual report, but do

auditor’s report thereon. The annua

auditor’s report. 

 

My opinion on the consolidated and 

will not express any form of assuranc

 

In connection with my audit of the co

the other information identified above
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How the matter was addressed

ificant balance, is 

lower of cost or net 

e of net realisable 

s management 

e fluctuation of the 

e considered this to 

My audit procedures included th

 

• made inquiries of manag

related documents to unde

valuation process as well a

Company’s policy in 

realisable value of inventor

 

• obtained understanding of

related to the inventory

observed the physical inven

the conditions of invento

basis; 

 

• tested the design and imple

as well as their operating ef

 

• tested inventory items in 

report on a sampling b

management’s significan

estimating damage and obs

 

• tested the estimate of ne

inventories by testing the 

estimated costs necessary t

sampling basis, with relate

as tested the calculation; 

 

• considered the adequacy

accordance with the Thai

Standards. 

 

or the other information. The other information co

but does not include the consolidated and separate fina

annual report is expected to be made available to m

d and separate financial statements does not cover the

surance conclusion thereon. 

 the consolidated and separate financial statements, my

 above when it becomes available and, in doing so, con

ressed in the audit 

ded the following:  

management and obtained 

understand the inventory 

well as the Group’s and the 

in estimating the net 

ventories; 

ing of the internal controls 

entory management and 

l inventory count and tested 

nventories on a sampling 

 implementation of controls 

ting effectiveness; 

ms in the inventory aging 

ling basis and evaluated 

nificant assumptions in 

nd obsolete inventories; 

of net realisable value of 

g the selling price less the 

ssary to make the sale, on a 

related documents as well 

 

quacy of disclosures in 

 Thai Financial Reporting 

comprises the information 

te financial statements and my 

e to me after the date of this 

ver the other information and I 

ts, my responsibility is to read 

so, consider whether the other  



 

 

 

 
 

 

information is materially inconsistent

obtained in the audit, or otherwise ap

 

 

Responsibilities of Management and

Financial Statements 

 

Management is responsible for the pr

statements in accordance with TFRS

enable the preparation of consolid

misstatement, whether due to fraud o

 

In preparing the consolidated and se

Group’s and the Company’s ability to

going concern and using the going c

the Group and the Company or to cea

 

Those charged with governance are

reporting process. 

 

Auditor’s Responsibilities for the Aud

 

My objectives are to obtain reason

statements as a whole are free from

auditor’s report that includes my o

guarantee that an audit conducted in 

exists. Misstatements can arise from

aggregate, they could reasonably be e

these consolidated and separate finan

 

As part of an audit in accordance w

skepticism throughout the audit. I also

 

• Identify and assess the risks of m

whether due to fraud or error, de

audit evidence that is sufficient an

a material misstatement resulting

involve collusion, forgery, intenti

• Obtain an understanding of intern

appropriate in the circumstances,

the Group’s and the Company’s in

• Evaluate the appropriateness of a

and related disclosures made by m

• Conclude on the appropriateness 

on the audit evidence obtained, w

may cast significant doubt on the

conclude that a material uncertai

related disclosures in the conso

inadequate, to modify my opinion
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sistent with the consolidated and separate financial stat

ise appears to be materially misstated. 

t and Those Charged with Governance for the Co

 the preparation and fair presentation of the consolidat

TFRSs, and for such internal control as management d

nsolidated and separate financial statements that 

raud or error. 

and separate financial statements, management is resp

ility to continue as a going concern, disclosing, as app

oing concern basis of accounting unless management e

 to cease operations, or has no realistic alternative but t

ce are responsible for overseeing the Group’s and 

 Audit of the Consolidated and Separate Financial 

reasonable assurance about whether the consolidated

e from material misstatement, whether due to fraud o

my opinion. Reasonable assurance is a high level of

ted in accordance with TSAs will always detect a mate

e from fraud or error and are considered material i

ly be expected to influence the economic decisions of u

 financial statements.  

ance with TSAs, I exercise professional judgment an

t. I also: 

s of material misstatement of the consolidated and sepa

ror, design and perform audit procedures responsive t

ient and appropriate to provide a basis for my opinion.

sulting from fraud is higher than for one resulting f

intentional omissions, misrepresentations, or the overrid

 internal control relevant to the audit in order to design

es, but not for the purpose of expressing an opinio

ny’s internal control.  

ss of accounting policies used and the reasonableness

e by management. 

eness of management’s use of the going concern basis 

ined, whether a material uncertainty exists related to 

on the Group’s and the Company’s ability to continue

certainty exists, I am required to draw attention in m

 consolidated and separate financial statements or, 

pinion. My conclusions are based on the audit evidence

ial statements or my knowledge 

 Consolidated and Separate 

solidated and separate financial 

ment determines is necessary to 

 that are free from material 

is responsible for assessing the 

as applicable, matters related to 

ment either intends to liquidate 

e but to do so. 

 and the Company’s financial 

ial Statements 

lidated and separate financial 

raud or error, and to issue an 

vel of assurance, but is not a 

 material misstatement when it 

rial if, individually or in the 

ns of users taken on the basis of 

ent and maintain professional 

d separate financial statements, 

sive to those risks, and obtain 
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Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited 

and its Subsidiaries 

Statement of financial position

Assets Note 2016 2015 2016 2015

Current assets

Cash and cash equivalents 5 88,951,828 93,507,153 31,827,870 49,663,919 

Trade accounts receivable 4, 6 817,392,252 932,519,975 816,438,991 933,864,939 

Other receivables 4, 7 39,877,658 61,487,356 39,598,428 59,268,366 

Short-term loan to related party 4 - - - -

Current portion of long-term loan 

   to other party 1,200,000 3,000,000 1,200,000 3,000,000 

Inventories 8 874,760,410 1,004,645,266 870,413,828 1,000,313,117 

Other current assets 1,136,284 1,424,776 1,136,284 1,424,776 

Total current assets 1,823,318,432 2,096,584,526 1,760,615,401 2,047,535,117

Non-current assets

Investments in associates 9 32,160,797 42,897,305 41,009,238 41,009,238 

Investments in subsidiaries 10 - - 34,999,850 34,999,850 

Other long-term investment 11 4,468,612 4,468,612 4,468,612 4,468,612 

Long-term loan to other party 2,950,000 2,350,000 2,950,000 2,350,000 

Investment properties 12 134,830,598 135,107,312 136,918,605 137,195,319 

Property, plant and equipment 13 440,492,121 420,843,396 438,898,927 419,062,189 

Deferred tax assets 14 41,251,001 29,062,330 40,700,850 28,014,578 

Other non-current assets 1,359,046 4,012,947 1,165,667 3,848,785 

Total non-current assets 657,512,175 638,741,902 701,111,749 670,948,571

Total assets 2,480,830,607 2,735,326,428 2,461,727,150 2,718,483,688

(in Baht)

Separate

financial statements

Consolidated 

financial statements

31 December 31 December

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited 

and its Subsidiaries 

Statement of financial position

Liabilities and equity Note 2016 2015 2016 2015

Current liabilities 

Bank overdrafts and short-term  

   loans from financial institutions 15 127,280,506 196,528,752 127,280,506 196,528,752 

Trade accounts payable 4, 16 330,032,751 378,613,169 328,823,544 377,936,015 

Other payables 4, 17 79,083,525 99,954,234 79,199,301 100,055,451 

Current portion of long-term loan

   from financial institution 15 - 10,320,000 - 10,320,000 

Short-term loans from related parties 4, 15 52,768,336 39,947,493 52,768,336 39,947,493 

Current portion of finance lease liabilities 15 13,288 154,509 - -

Income tax payable 3,094,534 12,760,328 - 10,909,809 

Total current liabilities 592,272,940 738,278,485 588,071,687 735,697,520

Non-current liabilities

Finance lease liabilities 15 - 13,232 - -

Employee benefit obligations 18 97,790,100 90,457,079 96,890,510 89,689,592 

Total non-current liabilities 97,790,100 90,470,311 96,890,510 89,689,592

Total liabilities 690,063,040 828,748,796 684,962,197 825,387,112

Equity

Share capital: 19

   Authorised share capital 330,000,000 330,000,000 330,000,000 330,000,000 

   Issued and paid-up share capital 330,000,000 330,000,000 330,000,000 330,000,000 

Additional paid in capital:

   Premium on ordinary shares 19 420,491,050 420,491,050 420,491,050 420,491,050 

Retained earnings

   Appropriate to legal reserve 20 35,500,000 35,500,000 33,000,000 33,000,000 

   Unappropriated 1,004,776,198 1,120,586,184 993,273,903 1,109,605,526 

Equity attributable to owners

   of the Company 1,790,767,248 1,906,577,234 1,776,764,953 1,893,096,576

Non-controlling interests 319 398 - -

Total equity 1,790,767,567 1,906,577,632 1,776,764,953 1,893,096,576

Total liabilities and equity 2,480,830,607 2,735,326,428 2,461,727,150 2,718,483,688

financial statements

Separate

financial statements

31 December

(in Baht)

31 December

Consolidated 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited 

and its Subsidiaries 

Statement of comprehensive income

Note 2016 2015 2016 2015

Income

Revenue from sale of goods 4, 25 4,050,749,328 4,790,398,263 4,031,768,756 4,769,453,856 

Net foreign exchange gain 27,905,775 63,606,107 27,814,585 63,474,221 

Other income 4 20,715,356 13,240,128 16,392,728 19,784,167 

Total income 4,099,370,459 4,867,244,498 4,075,976,069 4,852,712,244

Expenses 

Cost of sales of goods 4, 23 3,923,365,347 4,399,630,520 3,916,796,217 4,393,588,473 

Selling expenses 4, 23 114,549,712 134,250,693 109,437,061 132,102,217 

Administrative expenses 23 122,266,590 123,470,727 127,169,876 118,661,170 

Finance costs 4 2,095,757 5,283,911 2,090,811 6,218,350 

Total expenses 4,162,277,406 4,662,635,851 4,155,493,965 4,650,570,210

Share of profit (loss) of investment in associates 9 (10,736,508) 273,130 - -

Profit (loss) before income tax expense (73,643,455) 204,881,777 (79,517,896) 202,142,034

Income tax benefit (expense) 24 7,333,390 (24,849,690) 12,686,273 (22,445,863)

Profit (loss) for the year (66,310,065) 180,032,087 (66,831,623) 179,696,171

Other comprehensive income

Items that will not be reclassified to 

   profit or loss

Defined benefit plan actuarial losses, 

   net of income tax 18, 24 - (2,957,280)          - (2,957,280)          

Other comprehensive income for the year, 

   net of income tax - (2,957,280)          - (2,957,280)          

Total comprehensive income for the year (66,310,065) 177,074,807 (66,831,623) 176,738,891

Profit (loss) attributable to:

   Owners of the Company (66,309,986) 180,032,019 (66,831,623) 179,696,171

   Non-controlling interests (79) 68 - -

Profit (loss) for the year (66,310,065) 180,032,087 (66,831,623) 179,696,171

Total comprehensive income attributable to:

   Owners of the Company (66,309,986) 177,074,739 (66,831,623) 176,738,891

   Non-controlling interests (79) 68 - -

Total comprehensive income for the year (66,310,065) 177,074,807 (66,831,623) 176,738,891

Basic earnings (loss) per share (in Baht) 26 (0.20)                       0.55 (0.20)                   0.54

(in Baht)

Consolidated Separate

financial statements financial statements

Year ended 31 December Year ended 31 December

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited 

and its Subsidiaries 

Statement of changes in equity

Equity

Issued and attributable to    Non-

paid-up owners of controlling Total 

Note share capital Share premium Legal reserve Unappropriated the Company  interests equity

Year ended 31 December 2015

Balance at 1 January 2015 330,000,000        420,491,050        33,000,000          995,511,445        1,779,002,495     362                      1,779,002,857 

Transactions  with owners, recorded 

   directly in equity

    Distributions to owners of the Company

    Dividends to owners of the Company 27 - - - (49,500,000) (49,500,000)        (32)                       (49,500,032)

   Total distributions to owners of the Company - - - (49,500,000) (49,500,000) (32) (49,500,032)

Comprehensive income for the year

Profit - - - 180,032,019        180,032,019 68                        180,032,087 

Other comprehensive income - - - (2,957,280)          (2,957,280) - (2,957,280)

Total comprehensive income for the year - - - 177,074,739        177,074,739        68                        177,074,807        

Transfer to legal reserve - - 2,500,000            (2,500,000)          - - -

Balance at 31 December 2015 330,000,000 420,491,050 35,500,000 1,120,586,184 1,906,577,234 398 1,906,577,632 

Consolidated financial statements 

(in Baht)

Retained earnings 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited 

and its Subsidiaries 

Statement of changes in equity

Equity

Issued and attributable to    Non-

paid-up owners of controlling Total 

Note share capital Share premium Legal reserve Unappropriated the Company  interests equity

Year ended 31 December 2016

Balance at 1 January 2016 330,000,000        420,491,050        35,500,000          1,120,586,184     1,906,577,234     398                      1,906,577,632 

Transactions  with owners, recorded 

   directly in equity

    Distributions to owners of the Company

    Dividends to owners of the Company 27 - - - (49,500,000) (49,500,000)        - (49,500,000)

   Total distributions to owners of the Company - - - (49,500,000) (49,500,000) - (49,500,000)

Comprehensive income for the year

Loss - - - (66,309,986)        (66,309,986)        (79)                       (66,310,065)

Other comprehensive income - - - - - - -

Total comprehensive income for the year - - - (66,309,986)        (66,309,986)        (79)                       (66,310,065)        

Balance at 31 December 2016 330,000,000 420,491,050 35,500,000 1,004,776,198 1,790,767,248 319 1,790,767,567 

Retained earnings 

(in Baht)

Consolidated financial statements 

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited 

and its Subsidiaries 

Statement of changes in equity

Issued and

paid-up Total 

Note share capital Share premium Legal reserve Unappropriated equity

Year ended 31 December 2015

Balance at 1 January 2015 330,000,000 420,491,050 33,000,000 982,366,635 1,765,857,685     

Transactions with owners, recorded directly in equity

    Distributions to owners of the Company

    Dividends to owners of the Company 27 - - - (49,500,000)        (49,500,000)        

   Total distributions to owners of the Company - - - (49,500,000)        (49,500,000)        

Comprehensive income for the year

    Profit - - - 179,696,171        179,696,171        

    Other comprehensive income - - - (2,957,280)          (2,957,280)          

Total comprehensive income for the year - - - 176,738,891        176,738,891        

Balance at 31 December 2015 330,000,000 420,491,050 33,000,000 1,109,605,526 1,893,096,576

Retained earnings 

(in Baht)

Separate financial statements

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited 

and its Subsidiaries 

Statement of changes in equity

Issued and

paid-up Total 

Note share capital Share premium Legal reserve Unappropriated equity

Year ended 31 December 2016

Balance at 1 January 2016 330,000,000 420,491,050 33,000,000 1,109,605,526 1,893,096,576     

Transactions  with owners, recorded directly in equity

    Distributions to owners of the Company

    Dividends to owners of the Company 27 - - - (49,500,000)        (49,500,000)        

   Total distributions to owners of the Company - - - (49,500,000)        (49,500,000)        

Comprehensive income for the year

    Loss - - - (66,831,623)        (66,831,623)        

    Other comprehensive income - - - - -

Total comprehensive income for the year - - - (66,831,623)        (66,831,623)        

Balance at 31 December 2016 330,000,000 420,491,050 33,000,000 993,273,903 1,776,764,953

Separate financial statements

Retained earnings 

(in Baht)

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited 

and its Subsidiaries 

Statement of cash flows

Note 2016 2015 2016 2015

Cash flows from operating activities

Profit (loss) for the year (66,310,065)        180,032,087        (66,831,623)        179,696,171        

Adjustments for

Depreciation and amortisation 53,972,202          49,906,778          53,437,267 48,879,141

Interest income (337,815)             (269,137)             (164,540) (199,511)

Reversal of impairment of other long-term

   investment - (576,334)             - (576,334)

Provision (reversal) for decline in value and

   obsolescence of inventories 8 (68,910,590)        3,972,984            (68,910,590) 3,972,984

Provision for doubtful accounts on short-term

   loan to related party - 5,589,600            - 5,589,600

Reversal of allowance for doubtful accounts (3,905,080)          (373,778)             (3,905,080)          -

Gain on disposal of machinery and equipment (264,599)             (641,252)             (262,732)             (413,690)             

Provision for employee benefit obligations 18 8,478,821            9,033,254            8,346,718            9,054,468            

Finance costs 2,095,757            5,283,911            2,090,811            6,218,350            

Dividend income (388,575)             (777,150)             (388,575) (10,777,118)

Unrealised gain on exchange rate (5,007,539)          (11,274,787)        (4,963,517) (11,264,269)

Share of (profit) loss of associates, 

   net of income tax 9 10,736,508          (273,130)             - -

Withholding tax written-off - 368,340               - -

Income tax (benefit) expense (7,333,390)          24,849,690          (12,686,273)        22,445,863          

(77,174,365) 264,851,076 (94,238,134) 252,625,655

Changes in operating assets and liabilities

Trade accounts receivable 123,077,854        259,057,830        125,332,056        269,508,323        

Other receivables 24,375,932          (13,256,353)        22,434,940          (11,645,331)        

Inventories 198,795,446        82,352,961          198,809,879        81,972,659          

Other current assets 288,492               (278,477)             288,492               (278,477)             

Other non-current assets (62,725)               (9,000)                 14,000                 (9,000)                 

Trade accounts payable (48,705,376)        (292,501,276)      (49,237,429)        (292,939,064)      

Other payables (22,444,427)        (4,257,754)          (22,429,868)        (4,270,880)          

Employee benefit obligations paid (1,145,800)          (896,800)             (1,145,800)          (896,800)             

Cash generated from operation activities 197,005,031        295,062,207        179,828,136        294,067,085        

Income tax paid (14,559,751)        (30,790,942)        (10,947,251)        (29,402,791)        

Net cash from operating activities 182,445,280 264,271,265 168,880,885 264,664,294

Consolidated Separate

financial statements financial statements

(in Baht)

Year ended 31 December Year ended 31 December

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited 

and its Subsidiaries 

Statement of cash flows

Note 2016 2015 2016 2015

Cash flows from investing activities 

Interest received 337,815               269,137               164,540               199,511               

Dividends received 388,575               777,150               388,575               10,777,118          

Payment of share subscription in a subsidiary 10 - - - (4,500,000)          

Proceeds from return of capital of susidiary 10 - - - 52,500,000          

Purchase of machinery and equipment (70,599,173)        (32,224,798)        (70,299,757)        (34,624,914)        

Proceeds from sale of machinery and equipment 311,193               691,523               309,323               426,756               

Purchase of investment property - - - (5,500,000)          

Purchase of intangible assets (75,007)               (115,513)             (75,007)               (105,334)             

Purchase of other long-term investment 11 - (2,914,313)          - (2,914,313)          

Short-term loan to related party - (5,589,600)          - (5,589,600)          

Proceed from long-term loan to other party 1,200,000            3,225,000            1,200,000            3,225,000            

Net cash from (used in) investing activities (68,436,597)        (35,881,414)        (68,312,326)        13,894,224          

Cash flows from financing activities

Finance costs paid (2,162,151)          (5,659,982)          (2,157,205)          (6,594,421)          

Dividends paid to owners of the Company (49,500,000)        (49,498,247)        (49,500,000)        (49,498,215)        

Increase (decrease) in bank overdrafts 3,380,173            (2,255,206)          3,380,173            (2,255,206)          

Repayment of short-term loans from 

  financial institutions, net (72,628,420)        (115,961,598)      (72,628,420)        (115,961,598)      

Proceed from short-term loans from related parties 19,657,550          21,575,000          19,657,550          101,075,000        

Repayment of short-term loans from related parties (6,836,706)          (31,236,952)        (6,836,706)          (186,436,952)      

Repayment of long-term loan from 

   financial institution (10,320,000)        (16,080,000)        (10,320,000)        (16,080,000)        

Finance lease payments (154,454)             (164,458)             - -

Net cash used in financing activities (118,564,008)      (199,281,443)      (118,404,608)      (275,751,392)      

Net increase (decrease) in cash and 

   cash equivalents (4,555,325)          29,108,408          (17,836,049)        2,807,126            

Cash and cash equivalents at 1 January 93,507,153          64,398,745          49,663,919          46,856,793          

Cash and cash equivalents at 31 December 5 88,951,828          93,507,153          31,827,870          49,663,919          

Year ended 31 December Year ended 31 December

(in Baht)

Consolidated Separate

financial statements financial statements

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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These notes form an integral part of the financial statements. 
 
The financial statements issued for Thai statutory and regulatory reporting purposes are prepared in 
the Thai language. These English language financial statements have been prepared from the 
Thai language statutory financial statements, and were approved and authorized for issue by the 
Board of Directors on 28 February 2017. 
 

1 General information 
 
Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited, the “Company”, is incorporated in Thailand 
and has its registered office at 1/1 Moo 2, Thungyai, Hatyai, Songkhla, 90110, Thailand. 
 
The Company was listed on the Stock Exchange of Thailand in 1990. 
 
The Company’s major shareholder during the financial year was Mr. Tan Boon Pin (24.6% 
shareholding). 
 
The principal activities of the Company are manufacturing and trading of canned and pouched seafood 
products. Details of the Company’s subsidiaries as at 31 December 2016 and 2015 are given in  
Notes 4 and 10. 

 
2 Basis of preparation of the financial statements 

 

(a)  Statement of compliance 
 

The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (TFRS); 

guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions (“FAP”); and applicable rules 

and regulations of the Thai Securities and Exchange Commission. 

 

The FAP has issued the new and revised TFRS effective for annual accounting periods beginning on 

or after 1 January 2016. The initial application of these new and revised TFRS has resulted in changes 

in certain of the Group’s accounting policies.  These changes have no material effect on the financial 

statements. 

 

In addition to the above new and revised TFRS, the FAP has issued a number of other new and revised 

TFRS which are effective for annual financial periods beginning on or after 1 January 2017 and have 

not been adopted in the preparation of these financial statements. Those new and revised TFRS that 

are relevant to the Group’s operations are disclosed in Note 31. 

 

(b) Basis of measurement 

 

 The financial statements have been prepared on the historical cost basis except for the following 

items. 

 

Items Measurement bases 

Derivative financial instruments Fair value 

Defined benefit liability Present value of the defined benefit obligation   

    as explained in Note 3 (m) 

 

 (c) Functional and presentation currency 

 
The financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s functional currency.  
All financial information presented in Thai Baht has been rounded in the notes to the financial 
statements to the nearest thousand unless otherwise stated. 
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 (d) Use of estimates and judgments 
 

The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make 

judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and  

the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from these 

estimates. 

 

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting 

estimates are recognised prospectively. 

 

Assumptions and estimation uncertainties 

 

Information about assumption and estimation uncertainties that have a significant risk of resulting in a 

material adjustments to the amounts recognised in the financial statements is included in the following 

notes:  

 

Note 18  Measurement of defined benefit obligations: key actuarial assumptions 

 

Measurement of fair values 

 

A number of the Group’s accounting policies and disclosures require the measurement of fair values, 

for both financial and non-financial assets and liabilities. 

 

The Group has an established control framework with respect to the measurement of fair values.  

This includes a valuation team that has overall responsibility for overseeing all significant fair value 

measurements, including Level 3 fair values, and reports directly to the chief financial officer. 

 

The valuation team regularly reviews significant unobservable inputs and valuation adjustments.  

If third party information, such as broker quotes or pricing services, is used to measure fair values, 

then the valuation team assesses the evidence obtained from the third parties to support the conclusion 

that such valuations meet the requirements of TFRS, including the level in the fair value hierarchy in 

which such valuations should be classified. 

 

Significant valuation issues are reported to the Group Audit Committee. 

 

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data as far 

as possible. Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the 

inputs used in the valuation techniques as follows: 

 

• Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities. 

• Level 2: inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or 

liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices). 

• Level 3: inputs for the asset or liability that are not based on observable market data 

(unobservable inputs). 

 

If the inputs used to measure the fair value of an asset or liability might be categorised in different 

levels of the fair value hierarchy, then the fair value measurement is categorised in its entirety in the 

same level of the fair value hierarchy as the lowest level input that is significant to the entire 

measurement. 
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Further information about the assumptions made in measuring fair values is included in the following 

note: 

 

• Note 28 – financial instruments 

 

3 Significant accounting policies 
 

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these 

financial statements. 

 

(a) Basis of consolidation 
 

The consolidated financial statements relate to the Company and its subsidiaries (together referred to 

as the “Group”) and the Group’s interest in associates. 

 

Subsidiaries 

 

Subsidiaries are entities controlled by the Group. The Group controls an entity when it is exposed to, 

or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those 

returns through its power over the entity. The financial statements of subsidiaries are included in the 

consolidated financial statements from the date on which control commences until the date on which 

control ceases. 

 

Non-controlling interests   

 

At the acquisition date, the Group measures any non-controlling interest at its proportionate interest in 

the identifiable net assets of the acquiree.  

 

Changes in the Group’s interest in a subsidiary that do not result in a loss of control are accounted for 

as equity transactions  

  

Interests in equity – accounted investees  

 

The Group’s interests in equity-accounted investees comprise interests in associates. 

 

Associates are those entities in which the Group has significant influence, but not control or joint 

control, over the financial and operating policies.  

 

Interests in associates are accounted for using the equity method. They are recognised initially at cost, 

which includes transaction costs. Subsequent to initial recognition, the consolidated financial 

statements include the Group’s share of the profit or loss and other comprehensive income of 

equity–accounted investees, until the date on which significant influence. 

  

Transactions eliminated on consolidation 

  

Intra-group balances and transactions, and any unrealised income or expenses arising from intra-group 

transactions, are eliminated in preparing the consolidated financial statements. Unrealised gains 

arising from transactions with associates are eliminated against the investment to the extent of the 

Group’s interest in the investee. Unrealised losses are eliminated in the same way as unrealised gains, 

but only to the extent that there is no evidence of impairment. 
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(b) Foreign currencies 

 

 Foreign currency transactions 

 

Transactions in foreign currencies are translated to the respective functional currencies of Group 

entities at exchange rates at the dates of the transactions.   

 

Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to the functional 

currency at the exchange rates at the reporting date.  

 

Non-monetary assets and liabilities measured at cost in foreign currencies are translated to the 

functional currency at the exchange rates at the date of the transactions. 

 

 (c) Derivative financial instruments 
 

Derivative financial instruments are used to manage exposure to foreign exchange risk arising from 

operational, financing and investment activities. Derivative financial instruments are not used for 

trading purposes.  However, derivatives that do not qualify for hedge accounting are accounted for as 

trading instruments. 

 

Derivative are recognised initially at fair value; attributable transaction costs are recognised in profit 

or loss when incurred. Subsequent to initial recognition, they are remeasured at fair value. The gain or 

loss on remeasurement to fair value is recognised immediately in profit or loss.  

 

The fair value of forward exchange contracts is based on their listed market price, if available. If a 

listed market price is not available, then fair value is estimated by discounting the difference between 

the contractual forward price and the current forward price at the reporting date for the residual 

maturity of the contract using a risk-free interest rate (based on government bonds). 

 

(d) Cash and cash equivalents 

 

Cash and cash equivalents in the statements of cash flows comprise cash balances, call deposits and 

highly liquid short-term investments. Bank overdrafts that are repayable on demand are a component 

of financing activities for the purpose of the statement of cash flows. 

 

 (e) Trade and other accounts receivable 
 

Trade and other accounts receivable are stated at their invoice value less allowance for doubtful 

accounts. 

 

The allowance for doubtful accounts is assessed primarily on analysis of payment histories and future 

expectations of customer payments.  Bad debts are written off when incurred. 

 

 (f) Inventories 

 

Inventories are measured at the lower of cost and net realisable value.   

 

Cost is calculated using the weighted average cost principle, and comprises all costs of purchase,  

costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and 

condition. In the case of manufactured inventories, cost includes an appropriate share of production 

overheads based on normal operating capacity. 
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Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated 

costs to complete and to make the sale. 

 

An allowance from loss on valuation of inventories is recognised for the deteriorated, damaged, 

obsolete and slow-moving inventories.  

 

 (g) Investments  

 

Investments in associates and subsidiaries 

 

Investments in associates and subsidiaries in the separate financial statements of the Company are 

accounted for using the cost method. Investments in associates in the consolidated financial statements 

are accounted for using the equity method. 

 

Investments in equity securities 

 

Marketable equity securities held for trading are classified as current assets and are stated at fair value, 

with any resultant gain or loss recognised in profit or loss. 

 

Equity securities which are not marketable are stated at cost less any impairment losses. 

 

The fair value of financial instruments classified as held-for-trading is determined as the quoted bid 

price at the reporting date. 

 

Disposal of investments 

 

On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount is 

recognised in profit or loss. 

 

If the Group disposes of part of its holding of a particular investment, the deemed cost of the part sold 

is determined using the weighted average method applied to the carrying value of the total holding of 

the investment. 

 

 (h) Investment properties 
 

Investment properties are properties which are held to earn rental income, for capital appreciation or 

for both, but not for sale in the ordinary course of business, use in the production or supply of goods 

or services or for administrative purposes.  

 

Investment properties are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. 

 

Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the investment property.  

The cost of self-constructed investment property includes the cost of materials and direct labour, and 

other costs directly attributable to bringing the investment property to a working condition for its 

intended use and capitalised borrowing costs. 

 

Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each 

property. No depreciation is provided on freehold land. The estimated useful lives are as follows: 

 

Investment property - buildings 20  years 
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(i) Property, plant and equipment 
 

Recognition and measurement 

 

Owned assets 

 

Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses.   

 

Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of  

self-constructed assets includes the cost of materials and direct labour, any other costs directly 

attributable to bringing the assets to a working condition for their intended use, the costs of 

dismantling and removing the items and restoring the site on which they are located, and capitalised 

borrowing costs. Purchased software that is integral to the functionality of the related equipment is 

capitalised as part of that equipment.  

 

When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted 

for as separate items (major components) of property, plant and equipment.  

 

Gains and losses on disposal of an item of property, plant and equipment are determined by comparing 

the proceeds from disposal with the carrying amount of property, plant and equipment, and are 

recognised net within other income in profit or loss.  

 

Leased assets 

 

Leases in terms of which the Group substantially assumes all the risk and rewards of ownership are 

classified as finance leases. Equipment acquired by way of finance leases is capitalised at the lower of 

its fair value and the present value of the minimum lease payments at the inception of the lease, less 

accumulated depreciation and impairment losses. Lease payments are apportioned between the finance 

charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining 

balance of the liability. Finance charges are charged directly to the profit or loss. 

 

Subsequent costs 

 

The cost of replacing a part of an item of property, plant and equipment is recognised in the carrying 

amount of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will 

flow to the Group, and its cost can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is 

derecognised. The costs of the day-to-day servicing of property, plant and equipment are recognised in 

profit or loss as incurred. 

 

Depreciation 

 

Depreciation is calculated based on the depreciable amount, which is the cost of an asset, or other 

amount substituted for cost, less its residual value. 

 

Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each 

component of an item of property, plant and equipment. The estimated useful lives are as follows: 

  

Land improvements 5 years 

Buildings and improvements 5 - 26 years 

Machinery and equipment 5 - 21 years 

Furniture, fixtures and office equipment 5 years 

Vehicles 5 years 



Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited 

and its Subsidiaries 
Notes to the financial statements 

For the year ended 31 December 2016 
 

183 

 

 

No depreciation is provided on freehold land or assets under construction. 

 

Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and 

adjusted if appropriate. 

 

(j) Impairment  

 

The carrying amounts of the Group’s assets are reviewed at each reporting date to determine whether 

there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are 

estimated. 

 

An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds 

its recoverable amount. The impairment loss is recognised in profit or loss.  

 

Calculation of recoverable amount 

 

The recoverable amount of a non-financial asset is the greater of the asset’s value in use and fair value 

less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their 

present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value 

of money and the risks specific to the asset. For an asset that does not generate cash inflows largely 

independent of those from other assets, the recoverable amount is determined for the cash-generating 

unit to which the asset belongs. 

 

Reversals of impairment 

 

An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the 

recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount 

does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or 

amortisation, if no impairment loss had been recognised. 

 

(k)  Interest-bearing liabilities 

 

Interest-bearing liabilities are recognised initially at fair value less attributable transaction charges.  

Subsequent to initial recognition, interest-bearing liabilities are stated at amortised cost with any 

difference between cost and redemption value being recognised in profit or loss over the period of the 

borrowings on an effective interest basis. 

 

(l) Trade and other accounts payable 

 

Trade and other accounts payable are stated at cost. 
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(m) Employee benefits  
 

Defined contribution plans 

 

Obligations for contributions to defined contribution plans are expensed as the related service is 

provided. 

 

Defined benefit plans 

 

The Group’s  net obligation in respect of defined benefit plans is calculated separately for each plan by 

estimating the amount of future benefit that employees have earned in the current and prior periods, 

discounting that amount.  

  

The calculation of defined benefit obligations is performed by a qualified actuary using the projected 

unit credit method.  

 

Remeasurements of the net defined benefit liability, actuarial gain or loss are recognized immediately 

in OCI. The Group determines the interest expense on the net defined benefit liability for the period by 

applying the discount rate used to measure the defined benefit obligation at the beginning of the 

annual period, taking into account any changes in the net defined benefit liability during the period as 

a result of contributions and benefit payments. Net interest expense and other expenses related to 

defined benefit plans are recognized in profit or loss.  

 

When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit 

that relates to past service or the gain or loss on curtailment is recognised immediately in profit or loss. 

The Group recognises gains and losses on the settlement of a defined benefit plan when the settlement 

occurs. 

 

Short-term employee benefits 

  

Short-term employee benefits are expensed as the related service is provided. A liability is recognised 

for the amount expected to be paid if the Group has a present legal or constructive obligation to pay 

this amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be estimated 

reliably.  

 

(n) Provisions 
 

A provision is recognised if, as a result of a past event, the Group has a present legal or constructive 

obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will 

be required to settle the obligation. Provisions are determined by discounting the expected future cash 

flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the 

risks specific to the liability. 

 

Onerous contracts 

 

A provision for onerous contracts is recognised when the expected benefits to be derived by the Group 

from a contract are lower than the unavoidable cost of meeting the Group’s obligations under the 

contract. The provision is measured at the present value of the lower of the expected cost of 

terminating the contract and the expected net cost of continuing with the contract. Before a provision 

is established, the Group recognises any impairment loss on the assets associated with that contract. 
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(o) Revenue 
 

Revenue excludes value added taxes and is arrived at after deduction of trade discounts. 

 

Sale of goods  

 

Revenue is recognised in profit or loss when the significant risks and rewards of ownership have been 

transferred to the buyer. No revenue is recognised if there is continuing management involvement 

with the goods or there are significant uncertainties regarding recovery of the consideration due, 

associated costs or the probable return of goods. 

 

Dividend income 

 

Dividend income is recognised in profit or loss on the date the Group’s right to receive payments is 

established. 

 

Interest income 

 

Interest income is recognised in profit or loss as it accrues.   

 

(p) Finance costs 
 

Finance costs is recognised using the effective interest method and comprises interest expense on 

borrowings that are recognised in profit or loss.  

 

Borrowing costs that are not directly attributable to the acquisition, construction or production of a 

qualifying asset are recognised in profit or loss using the effective interest method. 

 

(q) Lease payments 

 

Payments made under operating leases are recognised in profit or loss on a straight line basis over the 

term of the lease.   

 

Contingent lease payments are accounted for by revising the minimum lease payments over the 

remaining term of the lease when the lease adjustment is confirmed. 

 

Determining whether an arrangement contains a lease  

 

At inception of an arrangement, the Group determines whether such an arrangement is or contains a 

lease. A specific asset is the subject of a lease if fulfilment of the arrangement is dependent on the use 

of that specified asset. An arrangement conveys the right to use the asset if the arrangement conveys 

to the Group the right to control the use of the underlying asset.  

 

At inception or upon reassessment of the arrangement, the Group separates payments and other 

consideration required by such an arrangement into those for the lease and those for other elements on 

the basis of their relative fair values. If the Group concludes for a finance lease that it is impracticable 

to separate the payments reliably, an asset and a liability are recognised at an amount equal to the fair 

value of the underlying asset. Subsequently the liability is reduced as payments are made and an 

imputed finance charge on the liability is recognised using the Group’s incremental borrowing rate. 
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(r) Income tax 

 

Income tax expense for the year comprises current and deferred tax. Current and deferred tax are 

recognised in profit or loss except to the extent that they relate to a business combination, or items 

recognised directly in equity or in other comprehensive income. 

 

Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year, using 

tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in 

respect of previous years. 

 

Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets 

and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred 

tax is not recognised for the following temporary differences: the initial recognition of goodwill; the 

initial recognition of assets or liabilities in a transaction that is not a business combination and that 

affects neither accounting nor taxable profit or loss; and differences relating to investments in 

subsidiaries to the extent that it is probable that they will not reverse in the foreseeable future. 

 

The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow the manner in which 

the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its 

assets and liabilities.   

  

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences 

when they reverse, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date. 

 

In determining the amount of current and deferred tax, the Group takes into account the impact of 

uncertain tax positions and whether additional taxes and interest may be due. The Group believes that 

its accruals for tax liabilities are adequate for all open tax years based on its assessment of many 

factors, including interpretations of tax law and prior experience. This assessment relies on estimates 

and assumptions and may involve a series of judgements about future events. New information may 

become available that causes the Group to change its judgement regarding the adequacy of existing tax 

liabilities; such changes to tax liabilities will impact tax expense in the period that such a 

determination is made. 

 

Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax 

liabilities and assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same 

taxable entity, or on different tax entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a 

net basis or their tax assets and liabilities will be realised simultaneously.   

 

A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be 

available against which the temporary differences can be utilised. Deferred tax assets are reviewed at 

each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit 

will be realised.   

 

(s) Earnings per share 
 

The Group presents basic earnings per share (EPS) data for its ordinary shares. Basic EPS is calculated 

by dividing the profit or loss attributable to ordinary shareholders of the Company by the weighted 

average number of ordinary shares outstanding during the period.  
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(t) Segment reporting 
 

Segment results that are reported to the Group’s CEO (the chief operating decision maker) include 

items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis. 

Unallocated items comprise mainly head office expense. 

 

4 Related parties  
 

For the purposes of these financial statements, parties are considered to be related to the Group if the 

Group has the ability, directly or indirectly, to control or joint control the party or exercise significant 

influence over the party in making financial and operating decisions, or vice versa, or where the Group 

and the party are subject to common control or common significant influence. Related parties may be 

individuals or other entities.   

 

Relationships with associates and subsidiaries are described in notes 9 and 10. Relationships with key 

management and other related parties were as follow: 

 

Name of entities Country of Nature of relationships 

 incorporation/  

 nationality  

   

Royal Print-House Co., Ltd.  Thailand  Indirect associate, 40% shareholding  

      by an associate 

Pattani Food Industries Co., Ltd.  Thailand  Common shareholders  

Tropical Consolidated Corporation SDN.     

   BHD. Malaysia  Common shareholders  

Tropical Canning Corporation SDN. BHD.  Malaysia  Common ultimate shareholders 

TC Boy Marketing SDN. BHD.  Malaysia  Common ultimate shareholders 

Tropical Corporation Japan Co., Ltd. Japan Common ultimate shareholders 

Safcol Singapore Pte. Ltd.  Singapore  Common ultimate shareholders 

Safcol Europe Ltd.   England Common ultimate shareholders 

Safcol USA Inc. United States Common ultimate shareholders 

Safcol Australia Pty Ltd.   Australia  Common ultimate shareholders 

Safcol Victoria Malaysia SDN. BHD. Malaysia Common ultimate shareholders 

Safcol Chile S.A Chile Common ultimate shareholders 

Gamma Investment Inc.  British Virgin  

    Islands Common ultimate shareholders 
Key management personnel Thailand Persons having authority and        
      responsibility for planning,  

      directing and controlling the 

      activities of the entity, directly  

      or indirectly, including any director 

      (whether executive or otherwise) of  

      the Group 

Mr. Tan Boon Pin Malaysian Major shareholder, 10% or more  

      shareholding, and a director of the 

      Company 
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The pricing policies for transactions with related parties are explained further below: 

Transactions Pricing policies 

Sale of goods Market price   

Sale of raw materials Market price   

Other income At agreed price 

Sale and purchase of property, plant and equipment  At agreed price 

Purchase of investment property At agreed price 

Purchase of goods Market price   

Purchase of raw materials Market price   

Service fees At agreed price 

Commission fees At agreed price 

Management benefit expenses Amount approved by the directors and  

    the shareholders 

Finance costs Contractually agreed rate 

 

   Significant transactions for the years ended 31 December with related parties were as follows:  

 

 Consolidated  Separate 

 financial statements  financial statements 

Year ended 31 December  2016  2015  2016  2015 

 (in thousand Baht)  

Subsidiaries        

Sale of goods -  -  56,531  44,745 

Dividend income - - - 10,000 

Purchase of machinery and equipment - - - 2,691 

Purchase of investment property - - - 5,500 

Service fees - - 20,755 5,032 

Commission fees - - 629 574 

Finance costs - - - 947 

     

Associates     

Sale of goods 268 472 268 472 

Sale of raw materials 56 90 56 90 

Other income 22 38 22 38 

Purchase of raw materials 175,177 177,611 175,177 177,611 

     

Other related parties     

Sale of goods 2,687,476 3,041,317 2,679,601 3,034,606 

Sale of raw materials 11,638 3,839 11,638 3,839 

Other income 6,781 3,609 2,663 3,027 

Purchase of goods 34,909 24,812 34,909 24,812 

Purchase of raw materials 562,474 1,001,819 562,474 1,001,819 

Service fees 2,522 3,495 2,522 3,495 

Commission fees 26,109 28,031 26,109 28,031 

Management benefit expenses 150 150 150 150 
     
Key management personnel     
Key management personnel compensation     
      Short-term employee benefits 33,121  38,965  30,974 35,827 

      Post-employment benefits 1,787  1,076  1,716 1,006 

      Total key management personnel       

          compensation 34,908  40,041  32,690 36,833 
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Balances as at 31 December with related parties were as follows: 

 

Trade accounts receivable  Consolidated  Separate 

   from related parties financial statements  financial statements 

 2016  2015  2016  2015 

 (in thousand Baht)  

Subsidiary     

Elowfar Co., Ltd. - - 10,576 9,029 

     

Other related parties      

Tropical Consolidated Corporation     

   SDN. BHD. 650,492 707,784 650,492 707,784 

Tropical Canning Corporation SDN. BHD. 2,223 883 - - 

Pattani Food Industries Co., Ltd. 1,987 176 1,987 176 

Safcol Singapore Pte. Ltd. 1,674 5,436 1,674 5,436 

TC Boy Marketing SDN. BHD. 1,375 979 1,375 979 

Safcol Victoria Malaysia SDN. BHD. - 574 - 574 

Total 657,751 715,832 666,104 723,978 

 

Other receivables from related parties    

    

Associate     

P.T. Medan Tropical Canning     

   and Frozen Industries  274 90 274 90 

     

Other related parties     

Pattani Food Industries Co., Ltd. 288 168 150 90 

Royal Print-House Co., Ltd. 66 86 66 86 

Safcol Australia Pty Ltd. 38 180 38 180 

Tropical Consolidated Corporation     

   SDN. BHD. 30 686 30 686 

TC Boy Marketing SDN. BHD. 13 - 13 - 

Safcol Victoria Malaysia SDN. BHD. - 2 - 2 

Total 709 1,212 571 1,134 

 

Short-term loans to related party   

      

Other related party       

Royal Print-House Co., Ltd.       

Principle 5,590  5,590 5,590  5,590 

Less allowance for doubtful accounts (5,590)  (5,590) (5,590)  (5,590) 

Net -  - -  - 

 

Short-term loans to related party bear no interest. 
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Movements during the year ended 31 December of short-term loans to related party were as follows: 

 

 Consolidated  Separate 

Short-term loans to related party financial statements  financial statements 

 2016  2015  2016  2015 

 (in thousand Baht) 

Other related parties        

At 1 January  5,590    -  5,590    - 

Increase -  5,590  -  5,590 

At 31 December 5,590  5,590  5,590  5,590 

Less allowance for doubtful accounts (5,590)  (5,590)  (5,590)  (5,590) 

Net -    -  -    - 

  

Trade accounts payable to  Consolidated  Separate 

   related parties financial statements  financial statements 

 2016  2015  2016  2015 

 (in thousand Baht)  

Associate     

P.T. Medan Tropical Canning     

   and Frozen Industries  4,500   - 4,500   - 

     

Other related parties     

Tropical Corporation Japan Co., Ltd. 28,208 23,394 28,208 23,394 

Pattani Food Industries Co., Ltd.  17,137 17,793 17,137 17,793 

Tropical Consolidated Corporation 

   SDN. BHD. 

 

7,419 

 

37,664 

 

7,419 

 

37,664 

Royal Print-House Co., Ltd. 110 572 110 572 

Gamma Investment Inc. -  10,343 -  10,343 

Total 57,374 89,766 57,374 89,766 

 

Other payables to related parties    

 

   

Subsidiary     

Elowfar Co., Ltd. -   - 757 544 

     

Other related parties     

Tropical Consolidated Corporation     

  SDN. BHD. 2,869 3,418 2,869 3,418 

Safcol Australia Pty Ltd. 35   - 35   - 

Safcol Europe Ltd. - 1,842 -  1,842 

Total 2,904 5,260 3,661 5,804 
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Short-term loans from    Consolidated  Separate 

   related parties Interest rate financial statements  financial statements 

 2016 2015 2016  2015  2016  2015 

 (% per annum) (in thousand Baht)  

Other related parties       

Director and major          

   shareholder - non interest       

   bearing - - 52,768 39,947 52,768 39,947 

Total   52,768 39,947 52,768 39,947 

 

Movements during the years ended 31 December of short-term loans from related parties were as follows: 

 

 Consolidated  Separate 

Short-term loans from related parties financial statements  financial statements 

 2016  2015  2016  2015 

 (in thousand Baht)  

Subsidiary     

At 1 January - - - 80,000 

Increase - - - 80,000 

Decrease - - - (160,000) 

At 31 December - - - - 

     

Other related parties     

At 1 January 39,947 49,609 39,947 45,310 

Increase 19,658 21,575 19,658 21,075 

Decrease (6,837) (31,237) (6,837) (26,438) 

At 31 December 52,768 39,947 52,768 39,947 

     

Total short-term loans from related parties     

At 1 January 39,947 49,609 39,947 125,310 

Increase 19,658 21,575 19,658 101,075 

Decrease (6,837) (31,237) (6,837) (186,438) 

At 31 December 52,768 39,947 52,768 39,947 

 

Significant agreements with related parties 
 

Sale and purchase of products and marketing agreement 
 

On 1 June 2009, the Company entered into a sale and purchase of products and marketing agreement with 

Tropical Consolidated Corporation SDN. BHD. (TCC) whereby the Company agreed to appoint TCC to 

act as the Company’s marketing representative for dealing with the international market. This agreement 

has a term for a period of 3 years commencing June 2009, with the agreement being automatically 

renewed for a further period of 1 year unless otherwise terminated.  On 1 June 2016, the Company 

entered into a new agreement under the same terms and conditions for a period of 3 years commencing 

June 2016. 

 

Letters of guarantee 
 

As at 31 December 2016, the Company was contingently liable for guarantee of credit lines of its subsidiaries 

and related parties, totaling Baht 18 million (2015: Baht 18 million). 
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5 Cash and cash equivalents 
 

 Consolidated  Separate 

 Financial statements  financial statements 

 2016  2015  2016  2015 

 (in thousand Baht)  

Cash on hand 467 109 431 65 

Cash at banks - current accounts 122 (31) 68 12 

Cash at banks - savings accounts 88,363 93,429 31,329 49,587 

Total 88,952 93,507 31,828 49,664 

 

Cash and cash equivalents of the Group and the Company as at 31 December 2016 and 2015 were 

denominated entirely in Thai Baht. 
 

6 Trade accounts receivable 
 

  Consolidated  Separate 

  financial statements  financial statements 

 Note 2016  2015  2016  2015 

  (in thousand Baht)  

Related parties 4 657,751 715,832  666,104  723,978 

Other parties  159,641 216,688 150,335 209,887 

Total  817,392 932,520 816,439 933,865 

      

Reversal of allowance for       

doubtful accounts for the year  - (374) - - 

 

Aging analyses for trade accounts receivable were as follows:  

 

 Consolidated  Separate 

 financial statements  financial statements 

 2016  2015  2016  2015 

 (in thousand Baht)  

Related parties     

Within credit terms 656,702 713,922 666,104 722,290 

Overdue:     

 Less than 3 months 1,049 1,910 - 1,688 

 657,751 715,832 666,104 723,978 

     

Other parties     

Within credit terms 118,629 111,402 113,876 106,961 

Overdue:     

 Less than 3 months 13,231 33,627 8,710 31,267 

 3-6 months 7,610 47,333 7,578 47,333 

 6-12 months 20,171 24,326 20,171 24,326 

 159,641 216,688 150,335 209,887 

Total 817,392 932,520 816,439 933,865 
 

 

The normal credit terms granted by the Group ranges from 90-120 days for export sales and 30-90 

days for domestic sales. 
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The currency denomination of trade accounts receivable as at 31 December was as follows: 

 

 Consolidated  Separate 

 financial statements  financial statements 

 2016  2015  2016  2015 

 (in thousand Baht)  

Thai Baht (THB) 65,501 33,180 66,771 35,407 

United States Dollars (USD) 751,891 899,340 749,668 898,458 

Total 817,392 932,520 816,439 933,865 

 

7 Other receivables 

 
  Consolidated  Separate 

  financial statements  financial statements 

 Note 2016  2015  2016  2015 

  (in thousand Baht)  

Related parties 4 709 1,212 571 1,134 

      

Other parties      

Other receivables   18,739 36,531 18,739 34,468 

Export compensation receivable  7,536 4,107 7,536 4,107 

Receivable from Revenue       

   Department  7,364 18,546 7,364 18,546 

Receivable from forward contracts  267 1,320 267 1,320 

Others  5,263 3,676 5,121 3,598 

  39,169 64,180 39,027 62,039 

Less allowance for doubtful      

   accounts  - (3,905) - (3,905) 

Net  39,169 60,275 39,027 58,134 

Total  39,878 61,487 39,598 59,268 

 

8 Inventories 
 

 Consolidated  Separate 

 financial statements  financial statements 

 2016  2015  2016  2015 

 (in thousand Baht)  

Finished goods 423,798 441,162 419,452 436,830 

Raw materials 357,927 611,169 357,927 611,169 

Packing materials and others 69,831 79,835 69,831 79,835 

Goods in transit 163,374 81,560 163,374 81,560 

 1,014,930 1,213,726 1,010,584 1,209,394 

Less allowance for decline in value and      

         obsolescence of inventories (140,170) (209,081) (140,170) (209,081) 

Net 874,760 1,004,645 870,414 1,000,313 

     

Inventory recognised as an expense in      

   ‘cost of sales of goods’:     

- Cost 3,992,276 4,395,658 3,985,707 4,389,615 

- Write-down to net realisable value - 3,973 - 3,973 

- Reversal of write-down (68,911) - (68,911) - 
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Net  3,923,365 4,399,631 3,916,796 4,393,588 

9 Investments in associates 
 

           Consolidated  Separate 

 financial statements  financial statements 

 2016  2015  2016  2015 

 (in thousand Baht)  

At 1 January 42,897 42,624 41,009 41,009 

Share of net profits (loss) of associates (10,736) 273 - - 

At 31 December 32,161 42,897 41,009 41,009 
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Investments in associates as at 31 December 2016 and 2015, and dividend income from those investments for the years then ended, were as follows: 

 

   Consolidated financial statements 

 Type of Country of Ownership              

Name of associates business incorporation interest Paid-up capital  Cost  Equity  Dividend income 

   2016 2015 2016  2015  2016  2015  2016  2015  2016  2015 

   (%) (in thousand Baht) 

Associates                    

P.T. Medan Tropical Canning  Manufacturing    Rupiah  Rupiah             

   and Frozen Industries and trading Indonesia 29.4 29.4 12,486  12,486  39,509  39,509  32,161  41,858   -  - 

     million  million             

Tropical Packaging Co., Ltd. Manufacturing Thailand 49.4 49.4 18,000  18,000  8,900  8,900   -  1,039  -  - 

                    

Total         48,409  48,409  32,161  42,897  -  - 

 

None of the Company’s associates are publicly listed and consequently do not have published price quotations. 
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 Separate financial statements 

 Type of Country of Ownership                

Name of associates business incorporation Interest Paid-up capital  Cost  Impairment  At cost  - net  Dividend income 

   2016 2015 2016  2015  2016  2015  2016  2015  2016  2015  2016  2015 

   (%) (in thousand Baht) 

Associates                        

P.T. Medan Tropical Canning  Manufacturing    Rupiah  Rupiah                 

   and Frozen Industries and trading Indonesia 29.4 29.4 12,486  12,486  39,509  39,509  -  -  39,509  39,509  -  - 

     million  million                 

Tropical Packaging Co., Ltd. Manufacturing Thailand 49.4 49.4 18,000  18,000  8,900  8,900  (7,400)  (7,400)  1,500  1,500  -  - 

Total         48,409  48,409  (7,400)  (7,400)  41,009  41,009  -  - 

 

None of the Company’s associates are publicly listed and consequently do not have published price quotations. 
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10 Investments in subsidiaries  
 

Investments in subsidiaries as at 31 December 2016 and 2015, and dividend income from those investments for the years then ended, were as follows: 

 

Separate financial statements 

Name of subsidiaries Type of Ownership interest  Paid-up capital  Cost  Impairment  At cost - net  Dividend income 

 business 2016  2015  2016  2015  2016  2015  2016  2015  2016  2015  2016  2015 

  % (in thousand Baht) 

Direct subsidiaries              

Tropical Property and Real estate             

   Development Co., Ltd. (In the  

liquidation process) 

 

99.99 

 

99.99 

 

25,000 

 

25,000 

 

25,000 

 

25,000 

 

- 

 

- 

 

25,000 

 

25,000 

 

- 

 

10,000 

Elowfar Co., Ltd. Trading 99.99 99.99 10,000 10,000 10,000 10,000 - - 10,000 10,000 - - 

Farmfresh Products Agribusiness             

   Manufacturing Co., 

  Ltd. 

(Liquidation process 

completed) 

 

- 

 

99.99 

 

- 

 

12,500 

 

- 

   

6,500 

 

- 

 

(6,500) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Total      35,000 41,500 - (6,500) 35,000 35,000 - 10,000 

 

All subsidiaries were incorporated in Thailand. 
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At the extraordinary meeting of shareholders of Farmfresh Products Manufacturing Co., Ltd. 

(“Farmfresh”), a subsidiary, held on 26 October 2015, the shareholders unanimously resolved to 

approve the dissolution of Farmfresh. Farmfresh registered its dissolution with the Ministry of 

Commerce on 10 November 2015. The dissolution and return of capital process were completed on  

1 June 2016. 

 

At the extraordinary meeting of shareholders of Tropical Property and Development Co., Ltd. (“TPD”), 

a subsidiary, held on 29 September 2015, the shareholders unanimously resolved to approved the 

decrease of authorised share capital from Baht 100.0 million (10,000,000 shares at Baht 10 par value) to 

Baht 25.0 million (2,500,000 shares at Baht 10 par value). TPD registered its capital reduction with the 

Ministry of Commerce on 6 November 2015. Such capital reduction related to the capital not fully paid 

up portion only and consequently the Company received the return of capital totaling Baht 52.5 million. 

In addition, at the TPD’s board of director’s meeting held on 19 November 2015, the board approved to 

call for the Company to fully pay up the remaining 30% of par value of the outstanding shares of 

1,500,000 shares totaling Baht 4.5 million. 

 

At the extraordinary meeting of shareholders of Tropical Property and Development Co., Ltd. (“TPD”), 

a subsidiary, held on 21 December 2015, the shareholders unanimously resolved to approve the 

dissolution of TPD. TPD registered its dissolution with the Ministry of Commerce on 23 December 

2015. 

 

11 Other long-term investment 
 

   Consolidated/ 
   Separate financial statements 
  Type of Ownership interest   

  business 2016 2015  2016  2015 

   (%)  (in thousand Baht) 

Ordinary shares:     

Rajyindee Hospital Public     

     Company Limited  Hospital 2.43 2.43 4,469 4,469 

 

Other long-term investment of the Group and the Company as at 31 December 2016 and 2015 were 

dominated entirely in Thai Baht.  

  

Other long-term investment represents investment in the common shares of company. The investment  

is carried at cost less allowance for impairment loss. 

 

On 19 January 2015, Rajyindee Hospital Public Company Limited increased its authorised share capital 

totaling Baht 336.0 million (336 million shares at Baht 1 par value) and allocated such increase to be 

stock dividend of 256 million shares at Baht 1 par value which was proportionately applied to all 

shareholders. The remaining shares were sold to the shareholders at the ratio of 4 to 1 at Baht 1.50 per 

share. During 2015, the Company subscribed and paid for its portion totaling Baht 2.9 million.  

As such, the ownership interest remained at 2.43% shareholding. 
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12 Investment properties  
 

  Consolidated  

financial statements 

 Separate  

financial statements  

  2016  2015  2016  2015 

  (in thousand Baht) 

Cost          
At 1 January  161,031 156,126 159,494 152,450 

Additions  - - -  5,500 

Transfer from property, plant      

   and equipment  - 4,905 -  1,544 

At 31 December  161,031 161,031 159,494  159,494 

       

Depreciation and impairment losses       

At 1 January  25,924 22,030 22,299  22,030 

Depreciation charge for the year  276 269 276  269 

Transfer from property, plant       

   and equipment  - 3,625 -  - 

At 31 December  26,200 25,924 22,575  22,299 

       

Net book value       

At 1 January   135,107 134,096 137,195  130,420 

At 31 December   134,831 135,107 136,919  137,195 

 

Investment properties of the company were revalued as at 31 December 2016 and 2015 by S.L. Standard 

Appraisal Co., Ltd., a firm of independent professional valuers, at open market values on an existing use 

basis. As at 31 December 2016, the appraised value was Baht 195.83 million (2015: Baht 195.83 million). 

 

Investment properties of the subsidiary were revalued as at 31 December 2016 by S.L. Standard Appraisal 

Co., Ltd., at open market values on an existing use basis. As at 31 December 2016, the appraised value 

was Baht 16.49 million (2015: Baht 16.49 million). 

 

Investment properties comprise a number of commercial properties that are leased to third parties. Each of 

the leases contains an initial non-cancellable period of 1 year. Subsequent renewals are negotiated with the 

lessee. No contingent rents are charged. During 2015, certain land and building were transferred from 

property, plant and equipment (see note 13) to investment property since these were no longer used in the 

Group’s operations. 
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Measurement of fair value 

 

Fair value hierarchy  

 

The fair value of investment property was determined by external, independent property valuers, having 

appropriate recognised professional qualifications and recent experience in the location and category of 

the property being valued. The independent valuers provide the fair values of the Group’s investment 

property portfolio on a regular basis. 

 

The fair value measurement for investment property of Baht 212.32 million has been categorised as a 

Level 3 fair value based on the inputs to the valuation technique used. 

 

Valuation technique and significant unobservable inputs 

 

The independent valuer applied the Market Comparison Approach for the empty land and Cost 

Approach for the land with building to measure fair value of investment property. 

 

The significant unobservable inputs used in measuring the fair value of investment property are the 

adjusted quoted price and the actual selling price of comparable investment properties. 
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13 Property, plant and equipment 
 

 Consolidated financial statements 

         Furniture,    Construction   

     Buildings  Machinery  fixtures and    in progress and   

   Land  and  and  office    machinery under   

 Land  improvements  improvements  equipment  equipment  Vehicles  installation  Total 

 (in thousand Baht) 

Cost       

At 1 January 2015 37,002 3,043 412,971 765,882 26,493 33,310 87,105 1,365,806 

Additions 62 - - 6,405 1,491 - 24,267 32,225 

Transfers - - 22,255 43,040 37 14 (65,346) - 

Transfer to investment property (1,279)  -  (3,625)  -  -  - -  (4,904) 

Disposals - - - (10,381) (488) - - (10,869) 

At 31 December 2015 and         

   1 January 2016 35,785 3,043 431,601 804,946 27,533 33,324 46,026 1,382,258 

Additions - - - 6,330 1,594 738 61,937 70,599 

Transfers - - 3,643 30,052 19 - (33,714) - 

Disposals - - - (35,706) (756) (240) - (36,702) 

At 31 December 2016 35,785 3,043 435,244 805,622 28,390 33,822 74,249 1,416,155 

        

Depreciation        

At 1 January 2015 - 3,043 223,736 653,213 22,374 26,797 - 929,163 

Depreciation charge for the year - - 15,004  27,544  1,734 2,413  - 46,695 

Offset of accumulated depreciation         

   on building transferred to investment         

   property - -  (3,625) -  -  - - (3,625) 

Disposals - -  - (10,349) (469) - - (10,818) 

At 31 December 2015 and          

   1 January 2016 - 3,043  235,115 670,408 23,639 29,210 - 961,415 

Depreciation charge for the year - -  14,609 32,688 1,694 1,912 - 50,903 

Disposals - -  - (35,667) (748) (240) - (36,655) 

At 31 December 2016 - 3,043  249,724 667,429 24,585 30,882 - 975,663 
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 Consolidated financial statements 

         Furniture,    Construction   

     Buildings  Machinery  fixtures and    in progress and   

   Land  and  and  office    machinery under   

 Land  improvements  improvements  equipment  equipment  Vehicles  installation  Total 

 (in thousand Baht) 
Net book value          

At 1 January 2015         
Owned assets 37,002 - 189,235 112,669 4,119  6,064  87,105  436,194 
Assets under finance leases - - - - - 449 -  449 
 37,002 - 189,235 112,669 4,119  6,513  87,105  436,643 

         
At 31 December 2015 and         
   1 January 2016         
Owned assets 35,785 - 196,486 134,538 3,894 3,775 46,026 420,504 
Assets under finance leases - - - - - 339 - 339 
 35,785 - 196,486 134,538 3,894 4,114 46,026 420,843 

         
At 31 December 2016         
Owned assets 35,785 - 185,520 138,193 3,805 2,711 74,249 440,263 
Assets under finance leases - - - - - 229 - 229 
 35,785 - 185,520 138,193 3,805 2,940 74,249 440,492 

 
The gross amount of the Group’s fully depreciated property, plant and equipment that was still in use as at 31 December 2016 amounted to Baht 631.25 million 

(2015: Baht 648.57 million).  

 

Transfer to investment property 

 

During 2015, certain land and building were transferred to investment property (see Note 12) since these were no longer used in the Group’s operations. 
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 Separate financial statements 
         Furniture,    Construction   
     Buildings  Machinery  fixtures and    in progress and   
   Land  and  and  office    machinery under   
 Land  improvements  improvements  equipment  equipment  Vehicles  installation  Total 
 (in thousand Baht) 
Cost        
At 1 January 2015 35,785 3,043 398,004 758,033 23,060 31,928 87,105 1,336,958 
Additions 1,279 - 265 7,459 1,262 - 24,360 34,625 
Transfers - - 22,255  43,040 37 107 (65,439) - 
Transfer to investment property (1,279)  - (265) - - - - (1,544) 
Disposals - - - (6,401) (270) - - (6,671) 

At 31 December 2015 and         
   1 January 2016 35,785 3,043 420,259 802,131 24,089 32,035 46,026 1,363,368 
Additions - - - 6,217 1,408 738 61,937 70,300 
Transfers - - 3,643 30,052 19 - (33,714) - 
Disposals - - - (35,706) (738) (240) - (36,684) 

At 31 December 2016 35,785 3,043 423,902 802,694 24,778 32,533 74,249 1,396,984 

         

Depreciation         
At 1 January 2015 - 3,043 211,375 645,385 19,445 25,991 - 905,239 
Depreciation charge for the year - - 14,440 27,543 1,529 2,213 - 45,725 
Disposals - - - (6,389) (269) - - (6,658) 

At 31 December 2015 and         
   1 January 2016 - 3,043 225,815 666,539 20,705 28,204 - 944,306 
Depreciation charge for the year - - 14,438 32,688 1,507 1,783 - 50,416 
Disposals - - - (35,667) (730) (240) - (36,637) 

At 31 December 2016 - 3,043 240,253 663,560 21,482 29,747 - 958,085 
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 Separate financial statements 
         Furniture,    Construction   
     Buildings  Machinery  fixtures and    in progress and   
   Land  and  and  office    machinery under   
 Land  improvements  improvements  equipment  equipment  Vehicles  installation  Total 
 (in thousand Baht) 
Net book value          
At 1 January 2015 35,785 - 186,629 112,648 3,615 5,937  87,105 431,719 

At 31 December 2015 and           
   1 January 2016 35,785 - 194,444 135,592 3,384 3,831  46,026 419,062 

At 31 December 2016 35,785 - 183,649 139,134 3,296 2,786  74,249 438,899 

 

The gross amount of the Company’s fully depreciated property, plant and equipment that was still in use as at 31 December 2016 amounted to Baht 620.25 million 

(2015: Baht 637.80 million).  
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14 Deferred tax 

 

Deferred tax assets and liabilities as at 31 December as follows:  

 

  Consolidated 

financial statements 

 Separate 

financial statements 

  2016  2015  2016  2015 

  (in thousand Baht) 

Deferred tax assets  49,342 33,798 48,792 32,751 

Deferred tax liabilities  (8,091) (4,736) (8,091) (4,736) 

Net  41,251 29,062 40,701 28,015 

 

Movements in total deferred tax assets and liabilities during the year were as follows: 

 

 Consolidated financial statements 
 

At 1 
January 
2016 

(Charged) / Credited to 

At 31 
 December 
 2016 

 
Profit or 
loss 

Other 
comprehensive 

income 
Deferred tax assets (in thousand Baht) 
Impairment loss on assets 1,050  - - 1,050 
Allowance for decline in value and        
   obsolescence of inventories 20,913  7,121 - 28,034 
Employee benefit obligations 10,941  8,617 -  19,558 
Gain on inventories 87 (81) - 6 
Unrealised loss on forward contracts - 330 - 330 
Others 807 (443) - 364 
Total 33,798 15,544 - 49,342 

       

Deferred tax liabilities       

Depreciation (4,569) (3,522) - (8,091) 
Unrealised gain on forward contracts (167)  167 - - 

Total (4,736)  (3,355) - (8,091) 

    

Net 29,062 12,189 - 41,251 

 

 Consolidated financial statements 
  

At 1 
January 
2015 

(Charged) / Credited to 

At 31 
 December 
 2015 

 
Profit or 
loss 

Other 
comprehensive 

income 
Deferred tax assets (in thousand Baht) 
Impairment loss on assets 1,050  - - 1,050 
Allowance for decline in value and        
   obsolescence of inventories 20,517  396 - 20,913 
Employee benefit obligations 10,173  28 740  10,941 
Gain on inventories 419 (332) - 87 
Others 1,051 (244) - 807 
Total 33,210 (152) 740 33,798 
       

Deferred tax liabilities       

Depreciation (5,243) 674 - (4,569) 
Unrealised gain on forward contracts -  (167) - (167) 

Total (5,243)  507 - (4,736) 
  

Net 27,967 355 740 29,062 
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 Separate financial statements 

  

At 1 

January 

2016 

(Charged) / Credited to 

At 31 

 December 

 2016 

 

Profit or 

loss 

Other 

comprehensive 

income 

 (in thousand Baht) 

Deferred tax assets  

Impairment loss on assets 1,050  - - 1,050 

Allowance for decline in value and        

   obsolescence of inventories 20,913  7,121 - 28,034 

Employee benefit obligations 10,788  8,590 -  19,378 

Unrealised loss on forward contracts - 330 - 330 

Total 32,751 16,041 - 48,792 

     

Deferred tax liabilities     

Depreciation (4,569) (3,522) - (8,091) 

Unrealised gain on forward contracts (167)  167 - - 

Total (4,736)  (3,355) - (8,091) 

     

Net 28,015 12,686 - 40,701 

 

 Separate financial statements 

 

At 1 

January 

2015 

(Charged) / Credited to 

At 31 

 December 

 2015 

 

Profit or 

loss 

Other 

comprehensive 

income 

 (in thousand Baht) 

Deferred tax assets  

Impairment loss on assets 1,050  - - 1,050 

Allowance for decline in value and        

   obsolescence of inventories 20,517  396 - 20,913 

Employee benefit obligations 10,015  33 740  10,788 

Others 1,051 (1,051) - - 

Total 32,633 (622) 740 32,751 

    

Deferred tax liabilities     

Depreciation (5,243) 674 - (4,569) 

Unrealised gain on forward contracts -  (167) - (167) 

Total (5,243)  507 - (4,736) 

     

Net 27,390 (115) 740 28,015 
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Deferred tax assets have not been recognised in respect of the following item: 

 

 Consolidated  Separate 

 financial statements  financial statements 

 2016  2015  2016  2015 

 (in thousand Baht) 

Impairment loss on investment in an  

associate and a subsidiary  - - 7,400  13,900 

Allowance for doubtful accounts  

- other receivables - 

 

3,905 - 

 

3,905 

Allowance for doubtful accounts  

     - short-term loan to related party 

 

5,590 

 

5,590 

 

5,590 

 

5,590 

Tax losses 142,941 - 142,941 - 

Total 148,531 9,495 155,931 23,395 

 
The tax losses expire in 2021. The deductible temporary differences do not expire under current tax 

legislation. Deferred tax assets have not been recognised in respect of these items because it is not 

probable that future taxable profit will be available against which the Group and the Company can utilise 

the benefits therefrom.  
 

15 Interest-bearing liabilities  
 

  Consolidated  Separate 

  financial statements  financial statements 

  2016  2015  2016  2015 

  (in thousand Baht)  

Current      

Bank overdrafts - secured  7,281 3,900 7,281 3,900 

Short-term loans from      

    financial institutions -       

    secured and unsecured  120,000 192,629 120,000 192,629 

Bank overdrafts and short-term      

    loans from financial institutions  127,281 196,529 127,281 196,529 

      

Current portion of long-term loan from      

    financial institution - secured  -  10,320 -  10,320 

Current portion of finance lease 

    liabilities 
  

13 

 

155 

 

- 

  

- 

  13 10,475 -  10,320 

Total current interest-bearing       

    liabilities  127,294 207,004 127,281 206,849 

      

Non-current        

Finance lease liabilities     -  13 -  - 

Total non-current interest-bearing  

    liabilities 

  

- 

  

13 

 

- 

  

- 
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The periods to maturity of interest-bearing liabilities, including finance lease liabilities, as at  

31 December were as follows: 

 

 Consolidated  Separate 

 financial statements  financial statements 

 2016  2015  2016  2015 

 (in thousand Baht)  

Within one year 127,294 207,004 127,281 206,849 

After one year but within five years - 13 - - 

Total 127,294 207,017 127,281 206,849 

 
Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions 
 
As at 31 December 2016, the Group and the Company had unutilised credit facilities totalling                 
Baht 1,137 million and Baht 1,132 million, respectively (2015: Baht 1,110 million and Baht 1,105 
million, respectively) and such credit lines are guaranteed by the mortgage of certain parcels of the 
Group’s and the Company’s land, totalling Baht 73 million and Baht 68 million, respectively (2015: 
Baht 73 million and Baht 68 million, respectively). 
 
Long-term loan from financial institution agreement 
 
On 5 September 2011, the Company entered into a long-term loan with a local commercial bank for a 
credit line of Baht 80 million that bears interest at the rate of MLR - 1.50 per annum for a period of five 
years and is repayable in monthly installments of Baht 1.30 million. In June 2016, the outstanding 
balance of long term loan from financial institution was fully repaid. (2015: Baht 10.32 million). 
 
The currency denomination of interest-bearing liabilities as at 31 December was as follows: 
 
 Consolidated  Separate 

 financial statements  financial statements 

 2016  2015  2016  2015 

 (in thousand Baht)  

Thai Baht (THB) 127,294  174,389  127,281  174,221 

United States Dollars (USD) -  32,628  -  32,628 

Total 127,294  207,017  127,281  206,849 

 

16 Trade accounts payable 
 

  Consolidated  Separate 

  financial statements  financial statements 

 Note 2016  2015  2016  2015 

  (in thousand Baht)  

Related parties 4 57,374 89,766 57,374 89,766 

Other parties  272,659 288,847 271,450 288,170 

Total  330,033 378,613 328,824 377,936 
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The currency denomination of trade accounts payable as at 31 December was as follows: 
 
 Consolidated  Separate 

 financial statements  financial statements 

 2016  2015  2016  2015 

 (in thousand Baht)  

Thai Baht (THB) 146,824 178,212 145,615 177,535 

United States Dollars (USD) 183,209 200,401 183,209 200,401 

Total 330,033 378,613 328,824 377,936 

 

17 Other payables 
 

  Consolidated  Separate 

  financial statements  financial statements 

 Note 2016  2015  2016  2015 

  (in thousand Baht)  

Related parties 4 2,904 5,260 3,661 5,804 

      

Others      

Accrued expenses  50,262 65,846 49,874 65,550 

Other payables  22,968 27,330 22,779 27,236 

Payable from forward contracts  1,917 340 1,917 340 

Others  1,033 1,178 968 1,125 

  76,180 94,694 75,538 94,251 

Total  79,084 99,954 79,199 100,055 

 

18 Employee benefit obligations 
  

 Consolidated  

financial statements  

 Separate  

financial statements  

 2016  2015  2016  2015 

 (in thousand Baht) 

Statement of financial position      

obligations for:     

Retirement benefit and severance 

   payment according to the labour law 

 

97,790 

 

90,457 

 

96,891 

 

89,690 

     

Year ended 31 December        

Statement of comprehensive income:  

Recognised in profit or loss:     

Retirement benefit and severance 

   payment according to the labour law 8,479  9,032  8,347  9,054 

     

Recognised in other comprehensive 

income: 

    

Actuarial losses recognised in the year -  (3,697) -  (3,697) 

Cumulative actuarial losses recognised (14,433) (14,433) (14,433) (14,433) 

 

The Group and the Company operate a defined benefit pension plan based on the requirement of  

Thai Labour Protection Act B.E 2541 (1998) to provide retirement benefits to employees based on 

pensionable remuneration and length of service. 

 

 



Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited 

and its Subsidiaries 
Notes to the financial statements 

For the year ended 31 December 2016 
 

 

 210

The defined benefit plans expose the Group to actuarial risks, such as longevity risk and interest rate risk. 

 

  Movement in the present value of the defined benefit obligations: 

 

 

 

 Consolidated 

financial statements 

 Separate 

financial statements  
 Note 2016  2015  2016  2015 

  (in thousand Baht) 

Defined benefit obligations at 1 January  90,457 78,624 89,690 77,835 

      

Included in profit or loss: 22     

Current service cost  5,668 6,076 5,560 6,129 

Interest on obligation   2,811 2,956 2,787 2,925 

  8,479 9,032 8,347 9,054 

      

Included in other comprehensive 

income:  

    

Actuarial loss  -  3,697 -  3,697 

      

Other      

Benefit paid  (1,146) (896) (1,146) (896) 

      

Defined benefit obligations at  

31 December  
 

97,790 

 

90,457 

 

96,891 

 

89,690 

 

  The expense is recognised in following line items in the statement of comprehensive income: 

 

 Consolidated  

financial statements  

 Separate  

financial statements  

 2016  2015  2016  2015 

 (in thousand Baht) 

Cost of sales 6,493  7,535 6,493  7,535 

Selling expenses 30  54 -  - 

Administrative expenses 1,956  1,443 1,854  1,519 

Total 8,479  9,032 8,347  9,054 

 

Actuarial losses recognised in other comprehensive income: 

 

 Consolidated  

financial statements  

 Separate  

financial statements  

 2016  2015  2016  2015 

 (in thousand Baht) 

Included in retained earnings:       

At 1 January (14,433)  (10,736) (14,433)  (10,736) 

Recognised during the year -  (3,697) -  (3,697) 

At 31 December (14,433)  (14,433) (14,433)  (14,433) 
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Actuarial losses recognised in other comprehensive income arising from: 

 

 Consolidated  

financial statements 

 Separate  

financial statements  

 2016  2015  2016  2015 

 (in thousand Baht) 

Demographic assumptions -  (1,446) -  (1,446) 

Financial assumptions -  (3,066) -  (3,066) 

Experience adjustment -  815 -  815 

Total -  (3,697) -  (3,697) 

 

Actuarial assumptions 

The following were the principal actuarial assumptions at the reporting date (expressed as weighted 

averages): 

 Consolidated  

financial statements 

 Separate  

financial statements  

 2016  2015  2016  2015 

 (%) 

Discount rate 3.20  3.20  3.20  3.20 

Future salary growth 3.5-9.0  3.5-9.0  3.5-9.0  3.5-9.0 

Employee turnover rates 0-25  0-25  0-25  0-25 

 

Assumptions regarding future mortality are based on published statistics and mortality tables adjusted 

with 3%. Discount rate is the interest rate of long-term government bond. 

 

Sensitivity analysis 
 

Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, holding 

other assumptions constant, would have affected the defined benefit obligation by the amounts shown 

below. 

 Consolidated  

financial statements  

 Separate  

financial statements  

 (in thousand Baht) 

Defined benefit obligation 31 December 2016 Increase  Decrease  Increase  Decrease 

Discount rate (1% movement) (9,104)  10,593 (8,936)  10,382 

Future salary growth (1% movement) 11,445  (9,977) 11,228  (9,802) 

Turnover rate (20% movement) (3,958)  4,437 (3,910)  4,386 

Future mortality (1% movement) (456)  510 (446)  498 

       

Defined benefit obligation 31 December 2015       

Discount rate (1% movement) (8,913)  10,399 (8,764)  10,211 

Future salary growth (1% movement) 10,234  (8,952) 10,050  (8,803) 

Turnover rate (20% movement) (3,492)  3,900 (3,452)  3,858 

Future mortality (1% movement) (408)  455 (400)  445 

 

Although the analysis does not take account of the full distribution of cash flows expected under the 

plan, it does provide an approximation of the sensitivity of the assumptions shown. 
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19 Share capital 
 

 Par value 2016  2015 

 per share Number  Amount  Number  Amount 

 (in Baht) (thousand shares / thousand Baht) 

Authorised      

At 1 January       

- ordinary shares 1 330,000 330,000 330,000 330,000 

At 31 December      

-  ordinary shares 1 330,000 330,000 330,000 330,000 

      

Issued and paid-up      

At 1 January      

- ordinary shares 1 330,000 330,000 330,000 330,000 

At 31 December      

- ordinary shares 1 330,000 330,000 330,000 330,000 

 

Share premium 

 

Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires companies to set aside share subscription 

monies received in excess of the par value of the shares issued to a reserve account (“share premium”). 

Share premium is not available for dividend distribution. 

 

20 Legal reserve 
 

Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 Section 116 requires that a public company shall 

allocate not less than 5% of its annual net profit, less any accumulated losses brought forward, to a 

reserve account (“legal reserve”), until this account reaches an amount not less than 10% of the 

registered authorised capital. The legal reserve is not available for dividend distribution. 

 

21 Segment information 
 

Business segments 

 

Management considers that the Group operates in two lines of business, which is the manufacturing 

and trading of canned and pouched seafood products and real estate business. However, the 

transactions and balance of the real estate business in Thailand are not material to the consolidated 

financial statements. The Group has, therefore, only one reportable segment which is the 

manufacturing and trading of canned and pouched seafood products. 

 

Geographical information 
 

In presenting of geographical information, revenue is based on the geographical location of customers.  

 

Segment assets are based on the geographical location of the assets. Since the Group and the Company 

are located in Thailand, the segment assets by geographical location has not been presented. 
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Geographical information 
 
 Revenues 

 2016  2015 

 (in thousand Baht) 

Australia continent 2,351 2,443 

America continent 5,603 - 

Africa continent 356,038 664,272 

Asia continent, excluding Thailand 3,301,945 3,767,442 

Thailand 433,433 433,087 

Total  4,099,370 4,867,244 

 

Major customer 

 

Revenues from one customer of the Group’s approximately Baht 140.56 million (2015: Baht 388.56 

million) of the Group’s total revenues. 

 

22 Employee benefit expenses 
 

  Consolidated  Separate 

  financial statements  financial statements 

 Note 2016  2015  2016  2015 

  (in thousand Baht)  

Salaries, wages and bonus 532,500 568,700 527,275 562,958 

Pension costs - defined benefit 

plans 

 

18 

 

8,479 

 

9,032 

 

8,347 

 

9,054 

Pension costs - defined 

contribution plans 

 

7,377 

 

6,990 

 

7,262 

 

6,860 

Others 44,311 44,670 44,153 44,528 

Total 592,667 629,392 587,037 623,400 

 

Defined Contribution plan 

 

The defined contribution plan comprises provident funds established by the Group for its employees. 

Membership to the funds is on a voluntary basis. Contributions are made monthly by the employees 

and by the Group at the same rate of 3% to 6% of their basic salaries. The provident funds are 

registered with the Ministry of Finance as juristic entities and are managed by a licensed Fund 

Manager. 
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23 Expenses by nature 

 
The statement of comprehensive income include an analysis of expenses by function.  Expenses by nature 

disclosed in accordance with the requirements of various TFRS were as follows: 

 
  Consolidated  Separate 

  financial statements  financial statements 

  2016  2015  2016  2015 

  (in thousand Baht)  

Included in cost of sale of goods:      

Changes in inventories of finished goods   20,784 89,699 20,364 87,221 

Raw materials and consumables used  3,016,819 3,373,634 3,016,819 3,373,634 

Employee benefit expenses  517,213 557,467 517,213 557,467 

Depreciation  47,404 42,251 47,404 42,251 

Others  321,145 336,580 314,996 333,015 

Total  3,923,365 4,399,631 3,916,796 4,393,588 

     

Included in selling expenses:      

Advertising and sales promotion expenses  44,935 41,397 44,118 40,565 

Export expenses  30,277 52,450 31,157 53,124 

Transportation expenses 4,616 4,568 3,732 3,742 

Employee benefit expenses 2,196 1,864 - - 

Others 32,526 33,972 30,430 34,671 

Total  114,550 134,251 109,437 132,102 

         

Included in administrative expenses:      

Employee benefit expenses  73,258 70,061 69,824 65,933 

Depreciation and amortisation    6,569 7,655 6,034 6,628 

Professional fees  4,598 4,128 4,422 3,772 

Others  37,842 41,627 46,890 42,328 

Total  122,267 123,471 127,170 118,661 
 

 

24 Income tax expense 
 

Income tax recognised in profit or loss 

 

  Consolidated  Separate 

  financial statements  financial statements 

 Note 2016  2015  2016  2015 

  (in thousand Baht)  

Current tax expense      

Current year  4,856 25,205 - 22,331 

      

Deferred tax expense      

Movements in temporary differences 14 (12,189) (355) (12,686) 115 

Total  (7,333) 24,850 (12,686) 22,446 
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Income tax recognised in other comprehensive income  
 

 Consolidated/Separate financial statements 
 2016  2015 
  Tax     Tax  
 Before (expense) Net of  Before  (expense) Net of 
 tax benefit tax  tax  benefit tax 
 (in thousand Baht) 
Defined benefit plan 
actuarial losses 

 
-  

 
- 

 
- 

 
(3,697) 740  (2,957) 

Total -  - -  (3,697) 740  (2,957) 
 

  Reconciliation of effective tax rate 

 

 Consolidated financial statements  
 2016  2015 

 Rate  (in thousand  Rate  (in thousand 
  (%)  Baht)   (%)  Baht) 

Profit (loss) before income tax expense   (73,643)   204,882 
Income tax using the Thai corporation tax rate 20  (14,729)  20 40,976 
Income not subject to tax 2  (1,358)  (9) (18,731) 
Expenses not deductible for tax purposes (5)  3,983  - 694 
Double deductible expense for tax purposes -  (323)  - (46) 
Temporary difference which no deferred tax  
    asset was recognised 

 
- 

  
- 

  
1 

 
1,118 

Change in recognition of temporary difference -  -  - 781 
Recognition of previously unrecognised tax losses -  -  - (193) 
Current year losses for which no deferred tax asset        
    was recognised (39)  28,588  - - 
Temporary difference which no deferred tax  
    asset was recognised in previous year 

 
32 

  
(23,887) 

  
- 

 
- 

Others -  393  - 251 
Total 10  (7,333)  12 24,850 

 

 Separate financial statements  
 2016  2015 

 Rate  (in thousand  Rate  (in thousand 
  (%)  Baht)   (%)  Baht) 

Profit (loss) before income tax expense   (79,518)   202,142 
Income tax using the Thai corporation tax rate 20  (15,904)  20 40,428 
Income not subject to tax 2  (1,383)  (10)  (20,731) 
Expenses not deductible for tax purposes -  222  - 580 
Double deductible expense for tax purposes -  (322)  - (36) 
Temporary difference which no deferred tax  
    asset was recognised 

 
- 

  
- 

  
1 

 
1,118 

Change in recognition of temporary difference -  -  - 781 
Current year losses for which no deferred tax asset        
    was recognised (36)  28,588  - - 
Temporary difference which no deferred tax  
    asset was recognised in previous year 

 
30 

  
(23,887) 

  
- 

 
- 

Others -  -  - 306 
Total 16  (12,686)  11 22,446 
 

Income tax reduction 

 

Revenue Code Amendment Act No. 42 B.E. 2559 dated 3 March 2016 grants a reduction of the 

corporate income tax rate to 20% of net taxable profit for accounting periods which begin on or after  

1 January 2016. 
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25 Promotional privileges 
 

By virtue of the provisions of the Industrial Investment Promotion Act of B.E. 2520, the Company has 

been granted privileges by the Board of Investment relating to the manufacture of tuna, seafood and pet 

food sealed package.  The privileges granted include: 

 

(a) exemption from payment of corporate income tax for a period of eight years from the start of 

promoted business (July 2003), and 50% exemption from income tax for a period of five years after 

the expiration of the promotional period. 

 

(b) exemption from payment of import duty for imported raw material and supply to be used in the 

manufacturing of goods for export sales for a period of five years from the first import date. 

 

(c) reduction from the assessable income of an amount equal to 5% of the increased export income                   

over the previous year for a period of ten years from the start of promoted business. 
 

 As a promoted company, the Company must comply with certain terms and conditions prescribed in the 

promotional certificate. 

 

Summary of revenue from promoted and non-promoted businesses: 

 

 Separate financial statements  

 2016  2015 

   Non-      Non-     

 Promoted  promoted    Promoted  promoted   

 businesses  businesses  Total  businesses  businesses  Total 

 (in thousand Baht) 

Export sales 1,795,780 1,832,346 3,628,126 4,325,154 35,433 4,360,587 

Local sales 117,215 286,428 403,643 206,569 202,298 408,867 

Total revenue   1,912,995 2,118,774 4,031,769 4,531,723 237,731 4,769,454 

 

26 Basic earnings per share 
 

The calculations of basic earnings per share for the years ended 31 December 2016 and 2015 were based 

on the profit for the years attributable to ordinary shareholders of the Company and the number of 

ordinary shares outstanding during the years as follows:  

       
 Consolidated  Separate 

 financial statements  financial statements 

 2016  2015  2016  2015 

 (in thousand Baht / thousand shares) 

Profit (loss) attributable to ordinary     

   shareholders of the Company (basic) (66,310) 180,032 (66,832) 179,696 

     

Number of ordinary shares outstanding 330,000 330,000 330,000 330,000 
     

Earnings (loss) per share (basic) (in Baht) (0.20) 0.55 (0.20) 0.54 
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27 Dividends 
 

At the annual general meeting of the shareholders of the Company, held on 28 April 2016, the 

shareholders approved the appropriation of dividends from profits of Baht 0.15 per share, amounting to 

Baht 49.50 million. The dividend was paid to shareholders in May 2016. 

 

At the annual general meeting of the shareholders of the Company, held on 28 April 2015, the 

shareholders approved the appropriation of dividends from profits of Baht 0.15 per share, amounting to 

Baht 49.50 million. The dividend was paid to shareholders in May 2015. 

 

28 Financial instruments 
 

Financial risk management policies 

 

The Group is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and currency 

exchange rates and from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Group does 

not hold or issue derivative financial instruments for speculative or trading purposes. 

 

Capital management 
 

The Board of Directors’ policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor 

and market confidence and to sustain future development of the business.  The Board monitors the return 

on capital, which the Group defines as result from operating activities divided by total shareholder’s 

equity, excluding non-controlling interests and monitors the level of dividends to ordinary shareholders. 

 

Interest rate risk 

 

Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of the 

Group’s operations and its cash flows. The Group is primarily exposed to interest rate risk from floating 

interest rates of short-term and long-term loans from financial institutions. However, management 

believes that the interest rate risk is minimum, the Group has no hedging agreements to protect against 

such risk. 

 

The effective interest rates of interest-bearing financial liabilities as at 31 December and the periods in 

which those liabilities mature or re-price were as follows: 

 
  Consolidated financial statements 
      After    
  Effective    1 year   
  Interest  Within  but within   
  Rates  1 year  5 years  Total 
 Note (%  per annum)  (in thousand Baht) 
2016         
Current          
Bank overdrafts and short-         
   term loans from financial 
   institutions 

 
15 

MOR, 

0.60-2.35 

  

127,281 

  

- 

  

127,281 

Total    127,281 -  127,281 
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  Consolidated financial statements 
      After    
  Effective    1 year   
  Interest  Within  but within   
  Rates  1 year  5 years  Total 
 Note (%  per annum)  (in thousand Baht) 
2015         
Current          
Bank overdrafts and short-         
   term loans from financial 
   institutions 

 
15 

MOR,  

0.50-2.90 

  

196,529 

  

- 

  

196,529 
Current portion of long-    
   term loan from financial    
   institution 

 
 
15 

 

 

MLR-1.50 

  

 

10,320 

  

 

- 

  

 

10,320 

Total    206,849 -  206,849 

 

  Separate financial statements  

      After    

  Effective    1 year   

  Interest  Within  but within   

  Rates  1 year  5 years  Total 
 Note (%  per annum)  (in thousand Baht) 

2016         

Current          

Bank overdrafts and short-          

   term loans from financial 

   institutions 

 
15 

MOR, 

0.60-2.35 

  

127,281 

  

- 

  

127,281 

Total    127,281 -  127,281 

     

2015         

Current          

Bank overdrafts and short-          

   term loans from financial 

   institutions 

 
15 

MOR,  

0.50-2.90 

  

196,529 

  

- 

  

196,529 

Current portion of long-    

   term loan from financial    

   institution 

 
 
15 

 

 

MLR-1.50 

  

 

10,320 

  

 

- 

  

 

10,320 

Total    206,849 -  206,849 
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Foreign currency risk 

 

The Group is exposed to foreign currency risk relating to purchases and sales which are denominated in 

foreign currencies.  The Group primarily utilises forward exchange contracts with maturities of less than 

one year to hedge such financial assets and liabilities denominated in foreign currencies.   

 

At 31 December, the Group and the Company were exposed to foreign currency risk in respect of 

financial assets and liabilities denominated in the following currencies: 

 

  Consolidated  Separate 

  financial statements  financial statements 

 Note 2016  2015  2016  2015 

  (in thousand Baht)  

United States Dollars     

Trade accounts receivable  6 751,891 899,340 749,668 898,458 

Trade accounts payable 16 (183,209) (200,401) (183,209) (200,401) 

Interest-bearing liabilities 15 -  (32,628) -  (32,628) 

Gross balance sheet exposure  568,682 666,311 

 

556,459 665,429 

Forward contracts  (301,436) (356,580) (301,436) (356,580) 

Net exposure  267,246 309,731 265,023 308,849 

 

Credit risk 
 

Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or a counterparty to 

settle its financial and contractual obligations to the Group as and when they fall due. 

 

Management has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing 

basis. Credit evaluations are performed on all customers requiring credit over a certain amount.  At the 

reporting date there were no significant concentrations of credit risk.  The maximum exposure to credit 

risk is represented by the carrying amount of each financial asset in the statement of financial position. 

However, due to the large number of parties comprising the Group’s customer base, management does 

not anticipate material losses from its debt collection. 

 

Liquidity risk 
 

The Group monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed 

adequate by management to finance the Group’s operations and to mitigate the effects of fluctuations in 

cash flows. 

 

Carrying amount and fair values  

 

The following table shows the carrying amounts and fair values of financial assets and financial 

liabilities, including their levels in the fair value hierarchy. It does not include fair value information for 

financial assets and financial liabilities not measured at fair value if the carrying amount is a reasonable 

approximation of fair value. 
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Consolidated financial statements 

 

Carrying 

amount 

 

Fair value 

   Level 1 Level 2 Level 3  Total 

   (in thousand Baht) 

31 December 2016        

Financial assets/liabilities 

measured at fair value 

       

Foreign currency forward 

contracts in an asset 

position 267  -  267 -  267 

Foreign currency forward 

contracts in a liability 

position 1,917  -  1,917 -  1,917 

         

Financial assets not 

measured at fair value         

Long-term loan to other party 2,950  -  - 2,872  2,872 

         

31 December 2015         

Financial assets/liabilities 

measured at fair value         

Foreign currency forward 

contracts in an asset 

position 1,320  -  1,320 -  1,320 

Foreign currency forward 

contracts in a liability 

position 340  -  340 -  340 

         

Financial assets/liabilities 

not measured at fair value         

Long-term loan to other party 2,350  -  - 2,297  2,297 

Finance lease liabilities 13  -  - 13  13 

         

   Separate financial statements 

 

Carrying 

amount  Fair value 

   Level 1 Level 2 Level 3  Total 

   (in thousand Baht) 

31 December 2016        

Financial assets/liabilities 

measured at fair value 

       

Foreign currency forward 

contracts in an asset 

position 267  -  267 -  267 

Foreign currency forward 

contracts in a liability 

position 1,917  -  1,917 -  1,917 
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   Separate financial statements 

 
Carrying 

amount 

 

Fair value 

   Level 1 Level 2 Level 3  Total 

   (in thousand Baht) 

31 December 2016        

Financial assets not 

measured at fair value 

       

Long-term loan to other party 2,950  -  - 2,872  2,872 

         

31 December 2015         

Financial assets/liabilities 

measured at fair value         

Foreign currency forward 

contracts in an asset 

position 1,320  -  1,320 -  1,320 

Foreign currency forward 

contracts in a liability 

position 340  -  340 -  340 

         

Financial assets not 

measured at fair value         

Long-term loan to other party 2,350  -  - 2,297  2,297 

 

The fair value of other financial assets and financial liabilities is taken to approximate their carrying 

value due to the relatively short-term maturity. 

 

Measurement of fair values 

 

Financial instruments measured at fair value  

 

Level 2 fair values for simple over-the-counter derivative financial instruments are based on broker 

quotes. Fair values reflect the credit risk of the instrument and include adjustments to take account of 

the credit risk of the Group and counterparty when appropriate.  

 

Financial instruments not measured at fair value 

 

Type Valuation technique 
Loans Discounted cash flows 
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29 Commitments with non-related parties 
 

 Consolidated  Separate 

 financial statements  financial statements 

 2016  2015  2016  2015 

 (in thousand Baht)  

Capital commitments     

Contracted but not provided for:     

Building and building improvements - 10,768 - 10,768 

Machinery and equipment 844 3,320 844 3,320 

Total 844 14,088 844 14,088 

     

Future minimum lease payments under     

   non-cancellable operating leases (a)      

Within one year 647 1,255  308 1,255 

After one year but within five years 964 1,228  579 1,228 

After five years 895 - 895 - 

Total 2,506 2,483  1,782 2,483 

     

Other commitments     

Bank guarantees 9,808 97,859  9,808 97,859 

Total 9,808 97,859  9,808 97,859 

 

(a) The Company entered into land lease agreements with non-related parties. The said agreements 

will expire in 2017 and 2021 with total annual rental fee of approximately Baht 1 million.  

 

 The Company entered into land lease agreements for the Company’s entrance area and warehouse 

with the State Railway Authority of Thailand. The said agreements will expire in 2017 with  

total annual rental fee of approximately Baht 1 million. 

 

30 Event after the reporting period 
 

At the Board of Directors’ meeting of the Company held on 28 February 2017, the Board of Directors 

resolved to propose the dividend from retained earnings of Baht 0.10 per share, amounting to  

Baht 16.5 million. The dividend payment is subject to approval by its shareholders at the annual general 

meeting of shareholders. 
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31 Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted 
 

 A number of new and revised TFRS have been issued but are not yet effective and have not been applied 

in preparing these financial statements. Those new and revised TFRS that may be relevant to the Group’s 

operations, which become effective for annual financial periods beginning on or after 

1 January 2017 in the year indicated, are set out below. The Group does not plan to adopt these TFRS 

early. 

 

TFRS Topic 

TAS 1 (revised 2017) Presentation of Financial Statements 

TAS 2 (revised 2017) Inventories 

TAS 7 (revised 2017) Statement of Cash Flows 

TAS 8 (revised 2017) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 

TAS 10 (revised 2017) Events after the Reporting Period 

TAS 12 (revised 2017) Income Taxes 

TAS 16 (revised 2017) Property, Plant and Equipment 

TAS 17 (revised 2017) Leases 

TAS 18 (revised 2017) Revenue 

TAS 19 (revised 2017) Employee Benefits 

TAS 21 (revised 2017) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 

TAS 23 (revised 2017) Borrowing Costs 

TAS 24 (revised 2017) Related Party Disclosures 

TAS 27 (revised 2017) Separate Financial Statements 

TAS 28 (revised 2017) Investments in Associates and Joint Ventures 

TAS 33 (revised 2017) Earnings per Share 

TAS 34 (revised 2017) Interim Financial Reporting 

TAS 36 (revised 2017)  Impairment of Assets 

TAS 37 (revised 2017) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 

TAS 38 (revised 2017) Intangible Assets 

TAS 40 (revised 2017) Investment Property 

TFRS 5 (revised 2017) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 

TFRS 8 (revised 2017) Operating Segments 

TFRS 10 (revised 2017) Consolidated Financial Statements 

TFRS 12 (revised 2017) Disclosure of Interests in Other Entities 

TFRS 13 (revised 2017) Fair Value Measurement 

TSIC 15 (revised 2017) Operating Leases – Incentives 

TFRIC 1 (revised 2017) Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar     

     Liabilities 

TFRIC 10 (revised 2017) Interim Financial Reporting and Impairment 

FAP Announcement no. 5/2559 Accounting Guidance for derecognition of financial assets and          

        financial liabilities 

 

The Group has made a preliminary assessment of the potential initial impact on the consolidated and 

separate financial statements of these new and revised TFRS and expects that there will be no material 

impact on the financial statements in the period of initial application. 
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11.2  ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

(ก) ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี (Audit Fee) 

                                     ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นครั+ งที, 1/2559  มีมติแต่งตั+ง นางสาวอรวรรณ 
ชุณหกิจไพศาล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที, 6105  หรือ นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ ์ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที, 3565 หรือ นายบณัฑิต ตั+งภากรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที, 8509 แห่ง 
บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชีประจาํปี 2559  โดยจ่ายค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีให้แก่บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ซึ, งเป็นค่าตอบแทนของบริษทัปีละไม่เกิน 1,344,000 
บาท และค่าตอบแทนของบริษทัย่อย จาํนวน 1 บริษทั ปีละไม่ เกิน 175,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทน
ทั+งหมดเป็นจาํนวนไม่เกิน 1,519,000 บาท  

 
(ข) ค่าบริการอื,น (non-audit fee) 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการรับบริการอื,นจากสาํนกังานสอบบญัชีที,ผูส้อบบญัชี 
สังกดั บุคคลหรือกิจการที,เกี,ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสํานักงานสอบบญัชีที,ผูส้อบบญัชีสังกดัในรอบปี
บญัชีที,ผา่นมา 
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10. การแสดงรายการที�กาํหนดตามแบบ 56-2 ในรายงานประจําปี  

 

หวัขอ้ หนา้ 
1. ขอ้มูลทั�วไป      

1.1 ขอ้มูลบริษทั 
1.2 ประวติัความเป็นมาและการพฒันาการ 
1.3 นิติบุคคลที�บริษทัถือหุน้ตั&งแต่ร้อยละ 10 ขึ&นไป 
1.4 บุคคลอา้งอิงอื�น ๆ 
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2. ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทั  16 
3. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 17 

3.1   ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย  
3.2  โครงสร้างรายได ้
3.3   การเปลี�ยนแปลงในปีที�ผา่นมา 

 

4. ปัจจยัความเสี�ยง 28 
5. โครงสร้างการถือหุน้และการจดัการ 30 
6.  การกาํกบัดูแลกิจการ 41 
7. ความรับผดิชอบต่อสังคม 52 
8. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 58 
9. รายการระหวา่งกนั 60 
10.  คาํอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 61 
11.  งบการเงิน 
 

76 
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คณะกรรมการบริษทั                                                         BOARD OF DIRECTORS 

 

1.  ดาโตะ๊ ซรี ตนั  บุน ปิน      ประธานกรรมการ 
      Dato’ Seri  Tan  Boon  Pin      Chairman 
 
2.  นายกมัพล  วชัระนิมิต       กรรมการผูจ้ดัการ 
      Mr.Kampol    Watcharanimit      Managing Director 
 
3.   นายสมชาย  ดีประเสริฐกุล      กรรมการ 
       Mr. Somchai  Deeprasertkul      Director 
 
4.   นายฉลอง  อภิชาติโชติ                  กรรมการ 
       Mr.Chalong Apichatchote      Director 
 
5.   นายบุญพฒัน์  ก่อเกียรติพิทกัษ ์     กรรมการ 
       Mr.Boonpat  Korkiatphitak      Director 
 
6.   นายตนั เซา ปอ       กรรมการ 
       Mr.Tan Seow Phor       Director 
 
7.   นายลิม  ชอง  เซียง       กรรมการ 
       Mr.Lim Chong Seong      Director 
 
8.   นายวจิิตร  ตัPงสินมัQนคง      กรรมการ 
       Mr.Vijit  Tanksinmankhong      Director 
      
9.   นายบุลเดช  วรพงศ ์       กรรมการ 
      Mr.Boondej  Voraphong      Director 
 
 


